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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 11 DE JUNY DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de juny de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (20000090 (0106/20)) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el
serveis  d’hostesses  i  hostes  i  de  guies  com  a  suport  d’actes  institucionals  i  visites
organitzats  per  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  núm.  de  contracte  20000090,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 356.998,40 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat de 649.088,00 euros, distribuït en els següents lots:
LOT núm. 01, esdeveniments organitzats a l’Ajuntament per la Direcció Tècnica d’Actes
Institucionals i Protocol, per un import de 339.526,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 02,
esdeveniments organitzats als Districtes, per un import de 17.472,40 euros IVA inclòs;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost
net 295.040,00 euros i import de l'IVA de 61.958,40 euros; i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 169.763,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 169.763,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/91222 0705, un
import (IVA inclòs) de 1.839,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 2.299,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0602, un import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0610, un
import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 1.839,20
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0602, un
import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 2.299,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0604; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
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pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

2. – (17004824-003  (0002/18)  )  PRORROGAR,  d’acord  amb  l’article  303  del  Reial  decret
legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
contractes del sector públic, per un període comprès des del 01.07.2020 fins el
30.06.2021, el LOT 1 del contracte que té per objecte el manteniment de sistemes i
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els
edificis  adscrits  als  districtes  i  gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  número
17004824-003, adjudicat a l'empresa Sabico Seguridad SA, amb NIF A20202487, per un
import total de 244.906,99 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 152.213,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import net de 54.267,23 euros i import IVA de 11.396,12 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import net de
23.317,54 euros i import IVA de 4.896,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 8.783,47 euros i import IVA de
1.844,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500;
un import net de 3.149,67 euros i import IVA de 661,43 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 36.278,24 euros i
import IVA de 7.618,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0705. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per
un import de 92.693,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de
13.302,03 euros i import IVA de 2.793,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 4.225,01 euros i import IVA de
887,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un
import net de 42.468,34 euros i import IVA de 8.918,35 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import net de 581,15 euros i
import IVA de 122,04 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0707; un import net de 16.029,79 euros i import IVA de 3.366,26 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR a l'adjudicatari
per  tal  que  procedeixi  a  formalitzar  l’esmentada  pròrroga  en  el  termini  de  15  dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquesta
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

3. – (inversions)  informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document d'11 de juny de 2020.

4. – (48/020)  APROVAR  el  traspàs  d’expedients  al  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici  2020 per un import de 45.812,15 euros de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient, finançats amb crèdits pressupostaris de l’any 2020.  

 



CG 23/20 INF 3/10

5. – (projectes impost turístic) APROVAR els següents projectes municipals en matèria de
turisme, finançats pel Fons de Foment de Turisme de la Generalitat de Catalunya
provinent de l’impost sobre les Estades en Establiments Turístics ( IEET), per un import
de 800.000 euros: Campanya de Promoció Turística de Barcelona 200.000,00 euros;
Projecte Pride        100.000,00 euros; Festival Grec  250.000,00 euros i La Mercè 2020,
250.000,00 euros.                                                        

6. – (20xc0093)  APROVAR  el  conveni  marc  de  col·laboració  entre  l’Àrea  Metropolitana  de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’articular la
col·laboració i la participació de les parts en el desplegament de polítiques i objectius
comuns de promoció econòmica i desenvolupament socioeconòmic local atenent de
manera prioritària i coordinada a criteris socials, econòmics i ambientals. FACULTAR el
Primer  Tinent  d’Alcaldia,  Im.  Sr.  Jaume  Collboni  Cuadrado,  per  a  la  signatura  del
conveni. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Economia i Hisenda.

7. – (265/20) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de subvencions
de  l’any  2020  per  a  la  Campanya  d’Enllumenat  Nadalenc  a  les  vies  públiques  de  la
ciutat de Barcelona. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases 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 a la Gaseta Municipal.  SOTMETRE-LES a informació pública
per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l’esmentada publicació .
APROVAR  definitivament  les  bases,  sempre  i  quan  no  s’hagin  formulat  al·legacions
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.OBRIR,
simultàniament, el  termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació
al BOP, de la presentació de sol·licituds.  AUTORITZAR la despesa per un import de
550.000,00  euros  per  a  l’enllumenat  nadalenc  de  les  vies  públiques  de  la  ciutat  de
Barcelona amb càrrec a la partida pressupostària 0700 48901 43141 del Pressupost
municipal de l’exercici 2020.

8. – (264/20) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de subvencions
de  l’any  2020  per  a  la  Transformació  Digital  del  Comerç  de  la  ciutat  de  Barcelona.
ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler  d’Anuncis  de  l’Ajuntament  i  al  web de  l’Ajuntament,  així  com la  inserció  d’una
referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal.  SOTMETRE-LES a informació pública
per  un termini  de 20 dies  hàbils  a  partir  del  dia  següent  al  de l’esmentada publicació
;OBRIR el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les
bases particulars i convocatòria, per a la presentació de sol·licituds. APROVAR
definitivament  les  bases,  sempre  i  quan  no  s’hagin  formulat  al·legacions  durant  el
període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.  AUTORITZAR la
despesa per un import 500.000,00 euros per a la Transformació Digital del comerç de
la ciutat de Barcelona amb càrrec a la partida pressupostària 0700 48901 43141 del
Pressupost municipal de l’exercici 2020.

9. – (DP-2019-27401) ACCEPTAR l’adquisició de propietat, a títol de dació en pagament per
les despeses d’urbanització en l’àmbit del PAU 2 de la MPGM de les Casernes de Sant
Andreu,  d’acord  amb  la  proposta  formulada  pel  Consorci  de  la  Zona  Franca  de
Barcelona en el Protocol d’intencions formalitzat amb l’Ajuntament de Barcelona el 27
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de juliol de 2018, per al desenvolupament de les determinacions de la Modificació del
Pla General Metropolità a les Casernes de Sant Andreu relatives al PAU 2 i al Sector de
Millora Urbana, de la parcel.la A, actualment carrer Victor Colomer núm. 6-12 (finca
registral 19.061 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona);  parcel.la G,
actualment passeig de Marta Mata núm. 1 (en tràmit de segregació de la finca registral
2.762 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona); i parcel.la J, actualment carrer
Fernando Pessoa núm. 53-57 (finca registral 19.062 del Registre de la Propietat núm. 2
de Barcelona), situades en el Sector de Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant
Andreu; així com dels 32 habitatges, 32 places d’aparcament i 22 trasters de l’immoble
situat  al  carrer  de  Cal  Cisó  núm.  50-58  relacionats  a  l’annex  del  Protocol  referit,  tots
ells béns propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i, com a conseqüència;
APROVAR  la  compensació  per  valor  de  9.977.200,00  euros,  més  l’IVA  corresponent,
(4.212.200,00  euros,  més  l’IVA  corresponent,  per  a  les  parcel·les  A,G  i  J  referides;  i
5.765.000,00  euros,  més  l’IVA  corresponent,  per  als  32  habitatges  les  32  places
d’aparcament  i  els  22  trasters  de  Cal  Cisó  núm.  50-58)  del  deute  corresponent  al
Consorci de la Zona Franca de Barcelona pels costos d’urbanització en l’àmbit del PAU
2 de la MPGM de les Casernes de Sant Andreu, segons el detall que es determina en
l’informe de la  Direcció de Finançament obrant a  l’expedient,  amb l’ingrés pel  mateix
valor  de  9.977.200,00  euros  més  l’IVA  corresponent,  resultant  de  l’adquisició  de
propietat  dels  béns  esmentats  anteriorment;  LLIURAR  a  l’Institut  Municipal  de
l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona,  la  quantitat  d'1.461.062,00  euros
corresponent a l’import de l’IVA per a l’adquisició dels béns de propietat del Consorci
en concepte de dació en pagament, amb càrrec a l’obligació reconeguda per l’Institut;
ENCOMANAR-LI  el  pagament  de  l’esmentada  quantitat  i  la  gestió  i  administració  dels
32 habitatges amb les 32 places d’aparcament i 22 trasters vinculats de l’immoble del
carrer Cal Cisó núm. 50-58, per tal de destinar-los a habitatges de lloguer social i
assequible;  FORMALITZAR  les  transmissions  de  domini,  prèvia  cancel·lació  d’aquells
gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la
Corporació municipal; INSCRIURE-LES en el Registre de la Propietat; i ANOTAR aquests
béns a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal amb la qualificació jurídica
de  Patrimoni  Municipal  d’Urbanisme  pel  que  fa  als  habitatges,  amb  les  places
d’aparcaments i  trasters vinculats, de l’immoble del carrer Cal Cisó núm. 50-58; i  amb
la qualificació jurídica de domini públic pel que fa a les parcel·les A, G i J situades en el
Sector de Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu.

10. – (DP-2020-27842) DONAR-SE PER ASSABENTAT de la transmissió de les accions de
"Global Gesta, SL", com accionista única de "Hotel Miramar Barcelona, SA", a favor
d'"Atom Hoteles Socimi, SA", notificada en data 5 de maig de 2020 pel Sr. Boutros
Joseph El-Khoury, com a administrador únic de les societats concessionària i
transmetent de les accions respectivament, sense perdre "Hotel Miramar Barcelona
SA" la seva condició de concessionari i mantenint la vinculació amb aquest
Ajuntament, derivada del Plec de clàusules regulador de la concessió administrativa
d’ús privatiu del domini públic, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió del
dia 1 de juny de 2001.

11. – (3–050/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-050/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
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Barcelona de l’exercici 2020, d’import 535.264,86 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.
20052891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

12. – (20XCO053) PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana
de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per la coordinació del servei de
manteniment del mobiliari de les platges del seu terme municipal. SEGON.- FACULTAR
el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Sr. Frederic Ximeno Roca, per la seva
signatura. TERCER.- NOTIFICAR la seva aprovació als interessats.

13. – (20200009) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 19003725 que té per
objecte  els  Serveis  d’informació  mitjançant  la  figura  d'informadors  ambientals  de  la
Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (2020-2022), amb mesures
de contractació pública sostenible, de conformitat amb l'article 152 de la LCSP, per
l'existència d'errors no esmenables en la preparació del contracte, atès l'assenyalat en
l'informe tècnic emès pel departament de comunicació, que consta a l'expedient.
ANUL·LAR l'autorització de la despesa de l'esmentat contracte núm. 19003725 amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 80.705,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15016 0500; un import (IVA inclòs) de 242.115,03 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016
0500; un import (IVA inclòs) de 161.410,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500. PUBLICAR aquesta resolució
al DOUE i a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia,
Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Ciutat Vella

14. – (1BD2020/031 ) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de RSU i reurbanització
del carrer de l'Est, plaça Jean Genet, passatge Gutenberg, carrer Arc del teatre, carrer
Cervelló  i  carrer  Guàrdia,  al  districte  de  Ciutat  Vella,  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  i  de  la  Direcció  Tècnica  d’Infraestructures  de
BIMSA  i  de  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA  que  figuren  a  l’expedient  administratiu  i  que
aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat
pel  mateix  contractista  ascendeix  a  3.704.021,58  euros,  el  21%  d’IVA  inclòs,  import
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per
l’adjudicatari  (2.249.284,04  euros,  IVA  inclòs),  l’import  de  les  modificacions
(444.366,78 euros,  IVA inclòs,  que representen el  19,75 % d’increment sobre l’import
adjudicat del projecte), el control de qualitat (20.962,96 euros, IVA inclòs), el
desviament  de  serveis  (57.777,50  euros,  IVA  inclòs)  i  l’obra  mecànica  xarxa  RSU
(931.630,30 euros IVA inclòs); les modificacions consisteixen en la modificació estàtica
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de la tipologia de pedra sorrenca a col·locar, definida pel districte de Ciutat Vella,
modificació de la ubicació del búnquer del carrer de l'Est, integrant-lo a la façana de
l’edifici,  execució  de  juntes  de  dilatació  per  compensar  els  esforços  del  morter  tècnic
de rejuntat, modificació de la ubicació del búnquer del carrer Gütenberg, integrant-lo
a  la  façana  del  camp  de  futbol,  i  ajustos  a  l’amidament  detallat;  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.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

15. – (20200173)  APROVAR,  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  Line  Sports  and
Entertainment,  SL  amb NIF  núm. B66271594,  per  a  l’execució  del  projecte que té  per
objecte l’abastiment gratuït  de productes  alimentaris  bàsics  a  població  de risc  davant
el  COVID-19.  FACULTAR  l’Ima.  Sra.  Gemma  Tarafa  Orpinell,  Regidora  de  Salut,
Envelliment  i  Cures,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots
aquells documents que se’n derivin del mateix.

16. – (20200176)  APROVAR,  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,  Line  Sports  and
Entertainment, SL amb NIF núm. B66271594 i l'Associació de diabètics de Catalunya
amb N.I.F núm. G60219763, per a la difusió entre el seu col·lectiu del projecte que té
per  objecte  l’abastiment  gratuït  de  productes  alimentaris  bàsics  a  població  de  risc
davant  el  COVID-19.  FACULTAR  l’Ima.  Sra.  Gemma  Tarafa  Orpinell,  Regidora  de  Salut,
Envelliment  i  Cures,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots
aquells documents que se’n derivin del mateix.

Districte de Nou Barris

17. – (18010057/18002097L02-002) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm.
18002097L02-002,  que  té  per  objecte  la  gestió  d’equipaments  municipals  de  lleure
infantil del Districte de Nou Barris (Lot 2: Ludoteca la Guineu, Casal Infantil Roquetes,
Casal Infantil Canyelles i pati escola Prosperitat), a conseqüència de la situació de fet
creada  pel  COVID-19,  des  del  dia  14  de  març  de  2020  inclòs  i  fins  que  s’acordi
l’aixecament  de  la  mateixa,  adjudicat  a  Calaix  de  Cultura,  SL  amb  NIF  B63033740.  La
finalització de la suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt
cessin les circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER,
de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  el  18  de  maig  de  2020,  l’import
d’indemnització parcial a favor de l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740,
la quantitat de 1.443,69 euros, pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i
el  dia  30  d’abril  de  2020,  en  el  benentès  que  l’empresa  no  ha  utilitzat  els  mitjans
personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del contracte.
AUTORITZAR,  DISPOSAR  i  RECONEIXER  l'obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la
partida  226.11  232.12  0608  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s'hagin  d'efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el
contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s'especificarà,  si  s’escau,  la  variació  o  no  dels  imports  i  despeses  indemnitzables  que
s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de procedir al seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present
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resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

18. – (18010209/18005895-002) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18005895-
002 que té per objecte el Programa de Gent Gran del Districte de Nou Barris, amb
mesures de contractació pública sostenible, a conseqüència de la situació de fet
creada pel COVID-19, des del dia 14 de març inclòs i fins que s'acordi l'aixecament de
la mateixa, adjudicat a Asoc Esport 3, amb NIF G08880577. La finalització de la
suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les
circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de
conformitat amb els informes tècnics emesos en dates 19 i 23 de maig de 2020,
l'import d'indemnització parcial a favor de l'empresa Asoc Esport 3, amb NIF
G08880577, la quantitat de 10.560,29 euros pel període comprés entre el dia 14 de
març de 2020 i el 30 d'abril de 2020, en el benentès que l'empresa no ha utilitzat els
mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del
contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a
càrrec de de la partida 226.11 232.31 06.08 de l'exercici 2020. ESTABLIR que per a la
resta d'indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió,
el contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels imports i despeses indemnitzables que
s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de procedir al seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present
resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Andreu

19. – (2200/2018) PRORROGAR per un període comprès des del 01.06.2020 fins el
30.04.2022, el contracte 18000516-002 que té per objecte Gestió dels serveis per a
joves i adolescents Espai Jove Garcilaso, amb mesures de contractació pública
sostenible, adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, per
un import total de 706.469,57 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 122.864,27 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 111.694,79 euros i import IVA d'11.169,48 amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 368.592,82 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 335.084,38 euros i import IVA de 33.508,44 amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 215.012,48 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 195.465,89 euros i import IVA de 19.546,59 amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que
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formalitzi la pròrroga del present contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió . de
Drets Socials, Cultura i Esports.

20. – (2061/2018) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18002185-Lot 1 que té
per objecte el servei de la gestió dels Casals de gent gran La Palmera i Navas, des del
dia  14  de  març  inclòs  i  fins  la  finalització  de  l’estat  d’alarma.  La  finalització  de  la
suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les
circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de
conformitat amb l’informe tècnic emès el 18 de maig de 2020 l’import d’indemnització
parcial a favor del contractista la quantitat de 2.314,88 euros pel període comprés
entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de març de 2020. Aquesta indemnització
inclou solament les despeses de personal acreditades. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONEIXER l'obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  de  la  partida  D/22611/23232
0609  de  l'exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta  d’indemnitzacions  parcials  que
s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de presentar
mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si  s’escau, la variació o no
dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de
suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i
corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

21. – (20184182_18001095-001) PRORROGAR, per un període comprès des del 24.07.2020
fins el 23.07.2022, el contracte 18001095-001 que té per objecte el serveis de suport a
la gestió de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat (en endavant
MEiPBC), substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat de Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Progess
Projectes i Gestió de Serveis Socials,SL, amb NIF B59960526, per un import total de
456.172,49 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 114.043,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 94.250,52 euros i import
IVA de 19.792,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13221
0400; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
228.086,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 188.501,02 euros i import
IVA de 39.585,22 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13221
0400; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
114.043,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 94.250,51 euros i import
IVA de 19.792,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13221
0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de
2021 i 2022; DONAR COMPTE  d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de les Corts

22. – (201100003) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a
l’any  2020  del  concurs  de  Cartells  de  la  Festa  Major  de  Les  Corts.  AUTORITZAR  la
despesa màxima de mil euros (1.000,00 euros), que anirà amb càrrec del codi
econòmic 48101, programa 33811, del pressupost de l'any 2020, per fer front a la
disposició i lliurament d'aquest premi. CONVOCAR el concurs de Cartells de la Festa
Major de Les Corts  de l’any 2020,  de conformitat  amb les  bases generals  reguladores
aprovades definitivament. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases
específiques  del  concurs  de  cartells  de  la  Festa  Major  de  Les  Corts  de  l’any  2020,
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona,  del  tauler  d’edictes  electrònic  i  en  el  web  del  Districte  de  Les  Corts.
ESTABLIR, de conformitat amb les bases específiques, un termini de presentació de
quinze  dies  hàbils,  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  publicació  de  l’anunci
corresponent al  Butlletí Oficial de la Província.

Districte de Nou Barris

23. – (18010198/18005175-002) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18005175-
002 que té per objecte la gestió i dinamització de serveis del Centre Cívic Torre
Llobeta, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, a conseqüència
de la situació de fet creada pel COVID-19, des del dia 14 de març inclòs i fins que
s'acordi l'aixecament de la mateixa, adjudicat a Esport 3 Serveis Alternatius, SL, amb
NIF B62068713 . La finalització de la suspensió del contracte es notificarà al
contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la suspensió
del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb els informes tècnics emesos en 19 i 23
de maig de 2020, l'import d'indemnització parcial a favor de l'empresa Esport 3 Serveis
Alternatius, SL, amb NIF B62068713, la quantitat de 3.225,83 euros pel període
comprés entre el 14 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020, en el benentès que
l'empresa no ha utilitzat els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el
període de suspensió del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació
per l'import indicat, a càrrec de de la partida 226.11 337.11 06.08 de l'exercici 2020.
ESTABLIR que per a la resta d'indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el
període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels imports i despeses
indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Andreu

24. – (2011/2018) PRORROGAR per un període comprès des del 01.06.2020 fins el
30.04.2022, el contracte 18000643-002 que té per objecte el Servei de dinamització i
suport del Centre Cívic de Sant Andreu, adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes,
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SL, amb NIF B59545913, per un import total de 379.805,71 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 66.053,17 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 54.589,40 euros i import IVA de 11.463,77 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 198.159,50 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 163.768,18 euros i import IVA de 34.391,32 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 115.593,04 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 95.531,44 euros i import IVA de 20.061,60 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609. REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

25. – (2062/2018) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18003066 que té per
objecte el servei de gestió del centre Cívic Bon Pastor des del dia 14 de març inclòs i
fins a la finalització de l'estat d'alarma. La finalització de la suspensió del contracte es
notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la
suspensió del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 8
de  maig  de  2020  l'import  d’indemnització  parcial  a  favor  del  contractista  la  quantitat
de 2.403,53 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de
març de 2020. Aquesta indemnització inclou les despeses salarials, de manteniment de
la garantia, així com les derivades de les pòlisses d´assegurances previstes.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la
partida pressupostària D/22611/33711 0609 de l'exercici 2020. ESTABLIR que per a la
resta d'indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió,
el contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s'especificarà, si s´escau, la variació o no dels imports i despeses indemnitzables que
s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de procedir al seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present
resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

EL SECRETARI GENERAL
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