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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE MAIG DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 6 de maig de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (566/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Escapa Solanas 
(mat. 77772) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora, i amb destinació a la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran, on ocupa 
el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) per l’any acadèmic 2020-
2021, des del 15/09/2020 fins al 14/09/2021. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (118/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat. 
71745) entre la seva activitat municipal com a personal directiu que presta serveis a la 
Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència de Recursos d'aquest 
Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Director de Serveis de Secretaria 
General (28FA1CLCD03), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2020-2021, des del 19/04/2021 
fins al 25/07/2021. 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 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 
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (147/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís López Cuadradas 
(mat. 24666) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sotsoficial - SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), 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 2021, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (161/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Centellas Ortigosa 
(mat. 27983) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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5. – (162/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raúl Fumero Galán (mat. 
27509) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de 
Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i una activitat privada per compte propi com 
a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del 
mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (163/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), amb destinació al 
Parc de Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte d’altri com a formador de cursos bàsics d’extintors i 
Boques d’Incendi Equipades (BIE’s) a l’empresa Alcoholera S.A i Alcoholes Oliva SA. 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. Lasanta, 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 demés 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

7. – (139/2021) ESMENAR el primer paràgraf de l’apartat 1 de les bases de la convocatòria 
del lloc de treball de Director/a del Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la 
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la Gerència de l’Institut Municipal de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’on diu “Director/a d'Innovació, 
Coneixement i Arts Visuals adscrit a la Direcció de Teixit Cultural” ha de dir “Director/a 
del Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i 
Patrimoni”. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

8. – (21000583) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de disciplina preventiva 
de Medicina del Treball i realització dels reconeixements mèdics de vigilància de la 
salut del personal de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes adherits, amb núm. de 
contracte 21000583, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 700.812,60 euros, exempt 
d'IVA, dels quals corresponen al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 549.366,92 
euros, determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.541.787,72 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 càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 91.561,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707, un import (IVA inclòs) de 183.122,31 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22736/92218 0707, un import (IVA inclòs) de 274.683,46 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (18002724-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i següents de la LCSP, el 
contracte 18002724-002 que té per objecte "la prestació de serveis de suport tècnic 
per a desenvolupar el pla d'accessibilitat web i continguts accessibles de la Direcció de 
Serveis de Comunicació Digital de l'Ajuntament de Barcelona.", adjudicat a l'empresa 
Tothomweb, SL, amb NIF B55183933, per un import màxim de 50.986,51 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 
50.986,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
50.986,51 euros a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. FIXAR en 2.106,88 
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 Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

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

11. – (DP-2021-28125) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, al Sr. 
Esteban Castelló Ventas (NIF núm. 46.327.176-R), l’immoble situat al carrer de Balmes 
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núm. 16 (finca registral 562 de la secció 4a del Registre de la Propietat núm. 3 de 
Barcelona), en exercici del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en 
virtut dels articles 1 i 2 de les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de 
l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de 
desembre de 2018 per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona; 
APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 8.300.000,00 euros; AUTORITZAR, 
DISPOSAR i ABONAR, el preu de la compravenda, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0701 62202 15211, a favor del propietari Sr. Esteban Castelló Ventas; 
ENCARREGAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió 
i administració del immoble esmentat per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer 
social i assequible; FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació, si s’escau, 
d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la 
Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i ANOTAR aquest bé 
a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal amb la qualificació jurídica de 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme. 

12. – (DP-2021-27983) AUTORITZAR la despesa per un import de 730.526,95 euros, a càrrec 
de l'aplicació 0701/22699/93311 de l'exercici pressupostari 2021, en concepte de 
pagament dels ingressos de publicitat als 
quioscos de premsa de Barcelona, exceptuant els de La Rambla de Barcelona, pe
l període de gener a abril del 2021, condicionada la seva disposició als ingressos 
efectius que es percebin en concepte de cànon de publicitat i de la seva liquidació final. 

13. – (3/060-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-060/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 583.189,76 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. 
21043091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

14. – (3/061-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-061/2021 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 subministrament de material de protecció contra 
la COVID per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, per un 
import total de 67.515,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21050395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (3/062/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-062/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2021, relatiu al Projecte de Barcelona Activa S.17018.999 
Feder RISC3CAT Generalitat - Foment de l’Emprenedoria i Serveis d’Incubació, per un 
import de 312.000,00 euros, per la disminució de la despesa corrent i l’increment de la 
despesa de capital previstes del projecte, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
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comptable 21050495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de l'Eixample

16. – (2BC 2020/056) APROVAR definitivament el Projecte executiu de millora dels Jardins de 
la Reina Victòria, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb l'Informe Tècnic de Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 891.852,42 euros, el 21% de 
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); i 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 Gràcia

18. – (21obo69) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la zona verda 
del PAU1 de la MPGM del Barri de Vallcarca i de la zona verda de la UA3 de la MPGM 
d’Hospital Militar-Farigola; zona verda del PMU del carrer Farigola 21-25 i 31-34 (abans 
UA2) i zona verda de la UA5 de la Modificació puntual de la MPGM d’Hospital Militar-
Farigola, al Districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa pública-privada, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte de 16 de febrer de 2021, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import 
d'1.130.480,87 euros (finançament públic i privat) inclòs el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de 
la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un 
dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi al·legacions pertinents. 

19. – (6BD 2021/059) APROVAR el Projecte executiu actualitzat i de segregació per fases del 
casal de barri Canals i Junyer, situat al Viaducte de Vallcarca, 4-6, al barri de Vallcarca, 
al Districte de Gràcia 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 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 
3.127.689,34 euros IVA inclòs, import resultant de sumar al Pressupost per al 
Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió 
de Govern de 30 de gener de 2020 per import de 2.644.004,00 euros (IVA inclòs), 
l’import de la revisió efectuada que ascendeix a 483.685,34 euros (IVA inclòs), i que 
representa el 18,29% d’increment sobre el PCA aprovat originàriament, i que té com a 
finalitat actualitzar el pressupost del projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus 
actual i segregar el procés d'execució del mateix en dues fases successives essent la 
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primera Fase per import de 376.009,52 euros la que comprendrà els treballs 
d'enderroc dels elements adjacents i compartimentacions interiors del palauet i el 
condicionament de l'espai buit resultant per a acollir-hi usos temporals i la segona fase 
per import de 2.662.901,52 euros, així com els serveis addicionals de 88.778,30 euros, 
la que completarà la resta d'etapes constructives previstes en el projecte original 
rehabilitant i ampliant l'edifici existent per tal de convertir-lo en un nou casal de barri 
de l'Ajuntament de Barcelona; COMUNICAR el present acord a la Diputació de 
Barcelona i 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 Barcelona. 

Districte de Nou Barris

20. – (8BD 2018/133) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a l’ordenació, 
accessibilitat i construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a la franja d’equipaments de 
Can Peguera, al Districte de Nou Barris de 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 de 4.100.677,90 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; APROVAR els convenis específics de cessió 
d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, 
SL de línies de Baixa Tensió, Mitja Tensió, Cel·les, CCMM, CT i FACULTAR el Gerent del 
Districte per a formalitzar els convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació a Catalunya, a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

22. – (20g74) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de 
la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant per un import 
13.425.555,59 euros, iva exclòs. En execució del Projecte de reparcel·lació s’ha requerit 
i cobrat un import de 15.722.368,98 euros, iva exclòs, pel que existeix un excés de 
finançament pendent de retorn als titulars de les finques de resultat per valor 
d'1.048.175,80 euros iva exclòs, un total d'1.209.681,13 euros, IVA inclòs. El saldo, atès 
l’existència de 106.305,31 euros pendents de cobrament, del compte de liquidació 
definitiva de Projecte de Reparcel·lació esmentat és d'1.103.378,82 euros IVA inclòs, a 
retornar al conjunt dels propietaris. 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 
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23. – (10-2019LL51438) CONCEDIR la llicència d'obres majors a Peru 84 102. Barcelona, 
SL, representada pel Sr. Rafael de Gispert Boix, per a l'execució d'obres majors a 
l'emplaçament situat al carrer Bilbao, 140-144 per a la construcció de 2 edificis d’obra 
nova de S4+S3+S2+S1+PB+7P+PC (Edifici 1) i S4+S3+S2+S1+PB+4P+PC (Edifici 2) 
destinats a oficines, corresponent a la Llicència B del conjunt edificatori anomenat 
URBAN BCN 22@. La superfície construïda total és de 25.985,46m² i disposa d’un local 
a la PB de l’edifici 1. Es destinen 1.777,40m² a activitats @ a la P2ª de l’edifici 2. Amb 
les següents condicions particulars de la llicència abans d'iniciar les obres: - Caldrà 
donar compliment a les condicions establertes a l’informe d’SPEIS de 17/03/21.- Caldrà 
aportar document d'acceptació signat per gestor de residus autoritzat, garantint la 
correcta destinació dels residus d’obra separats per tipus, i fent constar el codi de 
gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió, segons allò establert a la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 
6 d'abril, situat a la vorera i/o a l’interior de la parcel.la. - Caldrà contactar amb 
l'Agència d'Energia de Barcelona i donar compliment als requeriments establerts al seu 
informe de 21/07/20. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat. - Caldrà comunicar l’inici de 
les obres a Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA – c/Acer 16. Barcelona) i donar 
compliment als requeriments que figuren als informes de BCASA-Recollida Pneumàtica 
de 8/07/20 i de BCASA-Subsòl de 28/04/20. - Caldrà comunicar l’inici de les obres al 
Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic (DECOEP - c/Torrent de l’Olla 218 
Barcelona) i donar compliment a les condicions establertes al seu informe de 23/09/20 
i les que es puguin derivar de l’execució. - Caldrà contactar amb suficient antelació amb 
el Departament de Protecció del Verd (c/Torrent de l’Olla 218. Barcelona) i donar 
compliment a les consideracions que figuren al seu informe de 17/10/19 i també per 
possibles afectacions d’arbrat. - Caldrà contactar amb suficient antelació amb la 
Direcció de Projectes i Obres (tel. 93 291 46 00) i donar compliment a les condicions 
establertes al seu informe de 13/07/20. Durant l'execució de les obres: - Caldrà 
contactar amb Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com 
seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres. -
Caldrà que els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustin al que 

es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. En el tràmit de 
primera ocupació: - Caldrà haver obtingut la Llicència de primera ocupació de les obres 
de les 4 plantes sota rasant destinades a donar compliment a les reserves de les places 
d’aparcament de les llicències B, C i D del conjunt edificatori anomenat Urban BCN 
22@ i que s’han tramitat amb el nº d’expedient 10-2019LL51425 (Llicència A). - Caldrà 
haver obtingut l’acta de recepció, per part de l’Ajuntament, de les obres d’urbanització 
de la finca de l’àmbit qualificada com a 6b.- Caldrà haver constituït, i inscrit al Registre 
de la Propietat, totes les servituds establertes al Projecte de Reparcel·lació, i que 
consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 15/10/20, així 
com les que es desprenen de l’informe del Departament de Coordinació d’Obres a 
l’Espai Públic, de 23/09/20. - Caldrà haver comunicat la finalització de les obres al 
DECOEP i haver donat compliment als requeriments del seu informe de 23/09/20. -
Caldrà que en el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte de comprovació 
o del comunicat corresponent a l’activitat, s’ha aportar la documentació requerida en 
l’article 6 de l’ORCPI/08 i, si correspon, el Pla d’Autoprotecció. - Caldrà haver contactat 
amb BCASA i haver obtingut el seu informe favorable a l'execució del clavegueró de la 
finca i l’informe favorable de la recepció dels treballs de recollida pneumàtica, emès 

mailto:solar.aeb@bcn.cat
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per BCASA i la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. - Caldrà disposar de 
l’informe favorable a l'execució de la instal·lació d’un sistema de producció d’ACS i/o 
de la instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques, en compliment del títol 8 sobre 
Energia Solar de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, per part de l'Agència de 
l'Energia de Barcelona. - Caldrà haver notificat el final de les obres al Departament de 
Protecció del Verd (c/Torrent de l’Olla 218. Barcelona). - Caldrà aportat totes les 
certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat 
industrial per a les diferents instal·lacions (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, 
Climatització, Calefacció i ACS, etc). Altres: - Aquesta llicència no inclou les places 
d’aparcament requerides per normativa per dur a terme l’activitat d’oficines i que 
s’atorgaran amb el projecte de les 4 plantes sota rasant del conjunt immobiliari 
tramitat com a Llicència A amb nº d’expedient 10-2019LL51425. - Aquesta llicència 
d'obres no inclou la legalització d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides d'obra, ni 
tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la via publica, ni 
guals, les quals s'hauran de sol·licitar al Districte i tramitar d'acord amb la normativa 
vigent. - Les assenyalades al full adjunt.Termini d'inici de les obres: 6 mesos. Termini 
d'execució de les obres: 24 mesos. 

24. – (10BD 2017/115) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la reparació de les 
patologies de l’aparcament soterrat de la plaça dels Porxos, al districte de Sant Martí, 
de 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’1.992.762,41 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
(TRLMRLC); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 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 de 
Barcelona. 

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

25. – (18002708-002) PRORROGAR per un període comprès des del 28.05.2021 fins el 
27.05.2022, el contracte 18002708-002 que té per objecte la prestació dels serveis 
d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l’Ajuntament de Barcelona a 
través dels diferents canals d’atenció ciutadana prestats on line i en diferit (telèfon, 
Internet, correu electrònic, xat i xarxes socials), adjudicat a l'empresa Atento 
Teleservicios España, SAU, amb NIF A78751997, per un import total de 5.510.667,17 
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 
3.214.555,85 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 
2.656.657,73 euros i import IVA de 557.898,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92511 0300. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 2.296.111,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
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desglossament següent: un import net d'1.897.612,66 euros i import IVA de 
398.498,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

26. – (20210071) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat La 
Prosperitat Cultura en acció 2, amb NIF núm. G64781123, per a l’execució del projecte 
“Xarxa 9 Barris Acull”, amb la finalitat de treballar de forma coordinada per afavorir la 
convivència del veïnat en la diversitat que caracteritza als barris del districte, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, 
de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import 
de 90.057,00 euros, equivalent al 75,71% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 118.952,00 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 La 
Prosperitat Cultura en acció 2, amb NIF núm. G64781123, la despesa total de 90.057,00 
euros, equivalent al 75,71% del cost total del projecte (118.952,00 euros) a càrrec de la 
partida 0200 48627 23261 del pressupost de l’any 2021 de la Direcció d’Immigració i 
refugi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, 
a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

27. – (20214189_21000692) DESISTIR del procediment d’adjudicació del contracte núm. 
21000692, que té per objecte els serveis d’assistència i defensa jurídiques als membres 
dels cossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament, que integren l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord amb el 
plec de prescripcions tècniques, iniciat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 
25 de març de 2021, d’acord amb el contingut de l’article 152 per infracció dels articles 
1 i 132 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès que 
els criteris de solvència tècnica de la clàusula 7 del PCAP limiten la concurrència, 
d’acord amb els motius assenyalats en l’informe de 27 d’abril de 2021 que figura en 
l’expedient; ANUL·LAR l'autorització de la despesa del contracte per un import total 
(IVA inclòs) de 363.000,00 euros amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 108.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22604/13013 0400;  un import (IVA inclòs) de 169.400,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400 
i un import (IVA inclòs) de 84.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400; NOTIFICAR als licitadors el contingut 
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de la resolució als efectes oportuns; DONAR-NE COMPTE d’aquesta resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

28. – (2021-0019) APROVAR el Conveni específic entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
de Cultura de Barcelona i l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), que 
té per objecte administrar i atorgar el premi “Collide International 2021”, derivat del 
Conveni marc aprovat per la Comissió de Govern en anterior sessió de 7 de març del 
2019. FACULTAR el tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Joan Subirats i Humet, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni. 

Districte de Sants-Montjuïc

29. – (20209209) PRORROGAR per un període comprès des del 20.09.2021 fins el 
19.09.2022, el contracte 20001499-001 que té per objecte la dinamització del 
l’equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb 
objectius d’eficiència social, adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, per un import total de 292.653,83 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 82.584,51 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 68.251,66 euros i import IVA de 14.332,85 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
210.069,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
173.611,01 euros i import IVA de 36.458,31 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi la present 
pròrroga de forma telemàtica 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 Esport.

30. – (20212014) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF 
G67058065, per a la gestió cívica de l’equipament municipal Poliesportiu La Marina, 
d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 146.522,24 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària número D/48903/34211 dels pressupostos dels anys 2021, 2022 i 2023 
a raó de 20.358,00 euros l’any 2021, 63.082,12 euros l’any 2022 i 63.082,12 euros l’any 
2023, a favor de la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF G67058065, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l’actual, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica de l’equipament 
municipal Poliesportiu La Marina. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió 
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directa i de caràcter excepcional a la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF 
G67058065, per un import de 146.522,24 euros durant la vigència del conveni per al 
desenvolupament del projecte de gestió cívica l’equipament municipal Poliesportiu La 
Marina, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions. 
DECLARAR, la no-inclusió en procediment de pública concurrència per les raons 
justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat gestora per tal 
que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la 
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de 
l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la 
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a 
la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc. 
DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de les Corts

31. – (21XC0058) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Edicions de Proximitat, SL, amb 
NIF B67353045, empresa editorial del periòdic quinzenal “Línia Les Corts”, per tal de 
regular la seva col·laboració en el procés de selecció del Cortsenc i Cortsenca de l’any 
2021 al Districte de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li 
ofereixi dins la campanya publicitària del referit procés d’elecció, amb vigència des del 
dia següent a la seva formalització fins el 31 de desembre de 2021. FACULTAR l’Im. Sr. 
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. 

EL SECRETARI GENERAL
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