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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE SETEMBRE DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de setembre de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (309/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI en els àmbits d’innovació social, immigració 
i refugi, i feminismes i LGTBI, tal i com es detalla als annexos que consten 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. 

2. – (21002696) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de reforma a la planta 
tercera de l'edifici Mediatic, situat al carrer Roc Boronat, 117 de Barcelona, amb núm. 
de contracte 21002696, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 558.551,74 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 553.935,61 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i la 
resta de documentació que s'incorpora a l'expedient; CONVOCAR la licitació per a la 
seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 461.613,01 
euros i import de l'IVA de 96.938,73 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 363.058,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/63877/93314 0705, un import (IVA inclòs) de 195.493,11 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63877/93314 
0705; 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.   

3. – (21001003) ADJUDICAR el contracte núm. 21001003, que té per objecte el 
subministrament global de carburants mitjançant targeta pels vehicles de l'Ajuntament 
de Barcelona i servei públic depenent a Solred, SA amb NIF A79707345 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de de 
2.639.188,88 euros, IVA inclòs, dels quals corresponen al pressupost de l’Ajuntament 
de Barcelona 1.526.437, 50 euros, IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
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dels quals 1.261.518,60 euros corresponen al preu net i 264.918,90 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 800,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605; un 
import (IVA inclòs) de 105.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 500.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 27.750,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 1.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605; un import (IVA inclòs) de 126.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 35.750,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 200,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 
0605; un import (IVA inclòs) de 21.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 
100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 8.937,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 
5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. 
Eduard Castells Duarry. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.   

4. – (0336/20) PRORROGAR la declaració de proveïdor de l’empresa Antalis Iberica, SA amb 
NIF A78456506, aprovada el 6 d’octubre de 2020, d’acord amb els resultats de la 
subhasta electrònica celebrada el 25 de setembre de 2020, en relació al 
subministrament de paper reciclat 2020-2021 per l’Ajuntament de Barcelona i les 
entitats que formen el Grup Municipal, per l’oferta i els preus unitaris presentats en 
l’esmentada subhasta i en el marc del procediment de contractació derivada de l’Acord 
Marc de la Generalitat de Catalunya per al subministrament de paper per a impressió i 
escriptura (EXP. CCS 2017 12), pel període comprès entre el 7 d’octubre del 2021 i el 6 
d’octubre 2022. 

5. – (0337/20) PRORROGAR la declaració de proveïdor de l’empresa Set Prat Paper 
Distribucions, SA amb NIF A58707340, aprovada el 6 d’octubre de 2020, d’acord amb 
els resultats de la subhasta electrònica celebrada el 28 de setembre de 2020, pel 
subministrament de paper raïma fibra verge 2020-2021 per l’Ajuntament de Barcelona 
i les entitats que formen el Grup Municipal, per l’oferta i el preus unitaris presentats en 
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l’esmentada subhasta i en el marc del procediment de contractació derivada de l’Acord 
Marc de la Generalitat de Catalunya per al subministrament de paper per a impressió i 
escriptura (EXP. CCS 2017 12), pel període comprès entre el 7 d’octubre del 2021 i el 6 
d’octubre 2022. 

6. – (21XC0143) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona i Foment de Ciutat SA, per a 
l’establiment del procediment de despesa corrent, així com del seguiment dels treballs 
impulsats en el marc del programa Pla de Barris 2021-2024; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa a favor del Consorci d'Educació de Barcelona amb NIF Q-0801205-F, per un
import de 2.673.059,12 euros amb càrrec a la partida 467.03-15361-01.01 del 
pressupost dels anys 2021, 2022, 2023 i 2024, amb el desglossament següent: 
393.592,88 euros amb càrrec al pressupost 2021, 873.592,88 euros, amb càrrec al 
pressupost 2022, 875.002,16 euros, amb càrrec al pressupost 2023 i 530.871,20 euros, 
amb càrrec al pressupost 2024, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
FACULTAR la senyora Sara Berbel Sánchez, Gerent municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se’n 
derivin. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

7. – (s/n) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 16 de setembre de 2021. 

8. – (01-PPPMT2021) APROVAR el projecte normatiu d’aprovació de l’Ordenança per 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari del servei de desplegament de 
conductes portafibra òptica a l’interior del clavegueram; i DONAR-LI el tràmit previst 
als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 16.a.Primer i 
27 de la Carta de Barcelona. 

9. – (21000849) ADJUDICAR el contracte núm. 21000849, que té per objecte "serveis 
d'Oficina Tècnica de Contractacions Artístiques per a la gestió de la programació de les 
activitats culturals confegides pel Comissariat artístic que tindran lloc en diversos 
espais de Barcelona, entre els dies 25 de novembre de 2021 i 2 de gener de 2022" a 
HOTARU SCP amb NIF J67166959 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu d'1.022.423,87 euros IVA inclòs, dels quals 844.978,40 euros 
corresponen al preu net i 177.445,47 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 284.156,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 738.267,18 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 
0700. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
42.248,92 euros i RETENIR-LA del preu del contracte, atesa la declaració del 
contractista en aquest sentit. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
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des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte MANEL 
VAZQUEZ ASENCIO. ALLIBERAR la quantitat de 4.206,13 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.169,31 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 3.036,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

10. – (21S07462) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'entitat SAPIENS SCCL, amb NIF F64074982 per la realització del Projecte "El Crit a la 
Terra" dirigit a acostar a la ciutadania l'alimentació sostenible a través d'experiències 
d'èxit concretes i quotidianes, històries personals com a motor del canvi global, i 
projectes excepcionals que qüestionin el model actual del sistema alimentari, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 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 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 42.168,50 euros, que 
correspon al 50% del cost total del Projecte per import de 84.337,00 euros; DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 42.168,50 euros, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/49313 del Pressupost de l'any 
2021; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR a 
l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del 
present conveni i la resta de documents que se'n derivin. 

11. – (21S07235) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
FUNDACIÓ BIOREGIÓ DE CATALUNYA - BIOCAT per la realització del Programa 
d'activitats 2021 (Craash Barcelona i Promoció del Portfoli). Dirigit a impulsar la recerca 
de noves oportunitats en el desenvolupament de noves tecnologies per la millora de la 
salut i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 
prevista nominativament en el pressupost actual, 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 de la 
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 99.731,52 euros, que correspon al 40,02% del cost total del Projecte per 
import de 249.199,20 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
per un import de 99.731,52 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
0700/43336/48546 del Pressupost de l'any 2021. REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
previst al conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Il·lm. Sr. Jaume Collboni i 
Cuadrado per a la signatura del conveni. 
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12. – (DP-2021-28123) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió 
d’us privatiu de la sala d’espectacles situada a l’avinguda Paral·lel, 62/Abat Safont núm. 
1-3, per a la posada en marxa del projecte “Espai per a la música a Barcelona”, centre 
de programació, producció artística i cultural, suport al teixit musical, a l’entorn de la 
música, les arts escèniques i la creació de la ciutat i SOTMETRE’L a informació pública 
durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 
per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la 
concurrència pública (concurs) mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per 
a la seva adjudicació. 

13. – (DP-2021-28126) PRORROGAR per un termini de dos anys, amb efectes des del 6 de 
març de 2021, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació Casal de Joves Queix, per a l’autorització d’ús de l’espai de propietat 
municipal anomenat Lola Anglada situat als Jardins Montserrat al carrer Rocafort núm. 
236, que incorpora com annex l’antic local de Parcs i Jardins per continuar promovent i 
potenciant la vida associativa dels joves de l’Esquerra de l’Eixample, a través del 
desenvolupament d’activitats estables, obertes al barri i altres entitats, i com a 
conseqüència prorrogar l’esmentada autorització de l’ocupació del espai, d’acord amb 
les clàusules del conveni aprovat per la Comissió de Govern de 31 de gener de 2019. 

14. – (DP-2021-28140) DEIXAR SENSE EFECTE parcialment l’encàrrec atorgat a l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per acord de la Comissió 
de Govern de 24 de desembre de 2018, pel que fa només al local comercial en planta 
baixa de l’immoble situat al carrer Encuny núm. 7, als efectes de destinar-lo pel 
Districte de Sants-Montjuïc per fomentar les relacions de l’Ajuntament amb la 
ciutadania i col·lectius d’interès social, mantenint inalterable l’encàrrec de la resta de 
l’esmentat immoble. 

15. – (DP-2021-28159) AUTORITZAR la despesa per un import d'1.509.163,75 euros amb 
càrrec a la partida 0701 22699 93311 de la anualitat 2021, en concepte de pagament 
dels ingressos de publicitat als quioscos de premsa de Barcelona, exceptuant els de La 
Rambla de Barcelona, pel període de maig a desembre, condicionada la seva disposició 
als ingressos efectius que es percebin en concepte de cànon de publicitat i de la seva 
liquidació final. 

16. – (03-104-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-104/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 880.030,66 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. 
21090191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17. – (3-105-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-105/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 3.040.000,00 euros, per atendre despeses del 
desenvolupament del projecte “Bonus Consum”, de conformitat amb la documentació 
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i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21090291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

18. – (3-107-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-107/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 10.615.237,39 euros, per atendre transferència a 
l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació i fer front a les despeses derivades del 
tancament de les operacions pendents entre l’Ajuntament de Barcelona i REGESA 
respecte els habitatges socials al carrer Escolapi Càncer del Barri de Torre Baró de 
Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21090991; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

19. – (20210186A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "serveis de reparació, 
substitució i millora d’instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible.", amb núm. de contracte 
21001583, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 2.771.045,58 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 2.748.144,38 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 2.290.120,31 euros i import de l'IVA de 
480.925,27 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.151.432,89 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504, un 
import (IVA inclòs) d'1.119.471,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504, un import (IVA inclòs) de 500.141,47 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/60373/13311 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus 
d'acord amb el PCAP; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

20. – (20210110D) ADJUDICAR el contracte núm. 21000885, que té per objecte "Serveis de 
suport a la gestió del coneixement per cobrir les necessitats de la Direcció de Recursos i 
Control de Gestió (DRCG) adscrita a la Gerència d’Ecologia Urbana, amb mesures de 
contractació pública sostenible" a ESTRATEGIA MOMENTUMCO, SL amb NIF 
B66675935 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 574.692,67 euros IVA inclòs, dels quals 474.952,62 euros 
corresponen al preu net i 99.740,05 euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 143.673,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15018 0500; un import (IVA inclòs) de 191.564,22 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 
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0500; un import (IVA inclòs) de 191.564,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500; un import (IVA inclòs) de 
47.891,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15018 0500; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 23.747,63 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte; 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Alexis Culubret Castelló; 
ALLIBERAR la quantitat de 223.529,24 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.627,43 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500; un 
import (IVA inclòs) de 55.882,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500; un import (IVA inclòs) de 74.509,75 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15018 0500; un import (IVA inclòs) de 74.509,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500; DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

21. – (20210307) CONCÓRRER a la convocatòria de subvencions destinades a la implantació 
de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870), aprovada 
per Resolució ACC/2321/2021, de 19 de juliol de l’Agència de Residus de Catalunya, 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat amb número 8465 en data 26 de juliol de 
2021, amb el projecte d’adquisició de dos camions carrosats destinats al Servei de 
Punt Verd Mòbil de l’Ajuntament de Barcelona, per import total de 142.900,00 euros; 
ASSUMIR el compromís, en cas de resultar beneficiari de la subvenció, de complir la 
normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut i totes les condicions previstes en les 
bases de la convocatòria i en la resolució d’atorgament de la subvenció, així com de 
finançar la part del pressupost del projecte que no cobreixi la subvenció atorgada; 
AUTORITZAR a l’Agència de Residus de Catalunya per tal que pugui realitzar 
electrònicament les consultes de dades que acreditin el compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i, si s’escau, les obligacions amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres; FACULTAR el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, per actuar en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells actes necessaris per la 
tramitació de la subvenció, incloent la formalització de la sol·licitud, l’acceptació i la 
justificació de la subvenció, si s’escau, i l’aprovació dels documents comptables que 
se’n puguin derivar; FACULTAR el Sr. Enric Cremades i Pastor, Cap de Departament de 
Projectes Europeus i Llei de Barri, per actuar com a representant tècnic 
de l’Ajuntament de Barcelona en la sol·licitud, tràmit i gestió d’aquesta subvenció. 
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22. – (20210308) APROVAR la participació de l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria 
d’ajuts aprovada per l’ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, per la que s’aproven les bases reguladores per al Programa 
d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació 
digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència i s’aprova i publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2021, amb les 
actuacions que s’incorporen en document annex, les quals compten amb la 
corresponent dotació pressupostària; ACCEPTAR de manera expressa el procediment 
regulat a l’esmentada Ordre ministerial; ASSUMIR el compromís de que es disposaran 
dels recursos tant tècnics com financers necessaris per garantir el manteniment i 
operació de les actuacions subvencionades després de la seva posada en marxa i 
durant els primers 5 anys d’activitat com a mínim; COMUNICAR que la ciutat de 
Barcelona ja te implantada una Zona de Baixes Emissions, essent aquesta una mesura 
inclosa al Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, l’instrument 
normatiu de la qual és l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la 
qualitat de l’aire, aprovada per Acord del Plenari del Consell Municipal en sessió del 20 
de desembre de 2019; FACULTAR la gerent d’Ecologia Urbana per actuar en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells actes necessaris per la 
sol·licitud, tramitació i gestió dels ajuts, incloent la subscripció de documents i 
declaracions, la formalització de la sol·licitud, l’acceptació i justificació dels ajuts i 
l’aprovació dels documents comptables que se’n puguin derivar. 

23. – (21SD0312CO) APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
societat Transports de Barcelona, SA (TMB) per a la col·laboració en la sol·licitud i 
gestió dels ajuts convocats per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del “Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PNRTR)” publicada al BOE de 23 d’agost de 2021, en 
relació amb els projectes descrits en l’Annex I que s’incorpora al referit Conveni, 
l’execució dels quals portarà a terme TMB. FACULTAR en la Gerent d’Ecologia Urbana 
de l'Ajuntament de Barcelona, la Sra. Sònia Frias i Rollon, per a la signatura i 
formalització del present Conveni així com, dels actes que es derivin del 
desenvolupament i execució del mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, 
Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Ciutat Vella

24. – (1BC 2021/064) APROVAR definitivament el projecte executiu de rehabilitació integral 
del Museu Martorell al Parc de la Ciutadella, 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 a aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 4.675.382,32 euros, IVA del 21% 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), i en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 



CG 31/21 9/21

Districte de Sants-Montjuïc

25. – (21SD0218PO) APROVAR el “Projecte de Rehabilitació estructural de 32 edificis de 
nínxols a les agrupacions 2, 3, 4, 4int, 5, 6 i 9 del Cementiri de Montjuïc de Barcelona, 
fase 1 del pla director 2019”, d’iniciativa municipal, promogut per Cementiris de 
Barcelona, SA, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb 
qualificació favorable amb condicions) de data 25 de juny de 2021 i amb l’informe 
d’auditoria d’abril de 2021 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es donen per reproduïts , amb pressupost de 3.464.027,18 €, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i 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 el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona(BOPB) i en el tauler d’edictes municipal. COMUNICAR el present acord a les 
direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

26. – (21SD0219PO) APROVAR el “Projecte de Rehabilitació estructural de 24 edificis de 
nínxols a l’agrupació 14 del Cementiri de Montjuïc de Barcelona, fase 2 del pla director 
2019”, d’iniciativa municipal, promogut per Cementiris de Barcelona, SA, d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb qualificació favorable amb 
condicions) de data 28 de juny de 2021 i amb l’informe d’auditoria de data 20 d’abril 
de 2021 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb pressupost de 2.627.444,03 €, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 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 el present acord 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d’edictes 
municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees implicades. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

27. – (21SD0225PO) APROVAR el “Projecte de Rehabilitació estructural de 32 edificis de 
nínxols a les agrupacions 3, 7, 9 i 14 del Cementiri de Montjuïc de Barcelona, fase 3 del 
pla director 2019”, d’iniciativa municipal, promogut per CEMENTIRIS DE BARCELONA, 
S.A., d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb qualificació 
favorable amb condicions) de data 5 de juliol de 2021 i amb l’informe d’auditoria de 
maig de 2021 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen 
per reproduïts , amb pressupost de 2.903.748,28 €, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 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 el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d’edictes 
municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees implicades. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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28. – (21SD0220PO) APROVAR el “Projecte de Rehabilitació estructural de 24 edificis de 
nínxols a les agrupacions 10, 11, 12 i 15 del Cementiri de Montjuïc de Barcelona, fase 4 
del pla director 2019”, d’iniciativa municipal, promogut per CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A., d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb 
qualificació favorable amb condicions) de data 5 de juliol de 2021 i amb l’informe 
d’auditoria de 21 d’abril de 2021 que figuren a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es donen per reproduïts, amb pressupost de 2.688.884,21 €, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i 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 el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en el tauler d’edictes municipal. COMUNICAR el present acord a les
direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

29. – (21SD0221PO) APROVAR el “Projecte de Rehabilitació estructural de 23 edificis de 
nínxols a les agrupacions 11 i 12 del Cementiri de Montjuïc de Barcelona, fase 7 del pla 
director 2019”, d’iniciativa municipal, promogut per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, 
d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb qualificació 
favorable amb condicions) de 25 de juny de 2021 i amb l’informe d’auditoria d’abril de 
2021 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts , amb pressupost de 2.242.142,06 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 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 el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d’edictes 
municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees implicades. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de les Corts

30. – (21obo38) RESOLDRE les al·legacions presentades el 30 de juny i 2 i 5 de juliol de 2021 
pel Sr. Daniel Navajas Navarro, en nom i representació de la Comunitat de veïns dels 
carrers Equador 55-67 i Entença 251-261, pel Sr. Jesús Peláez Cañavera, en la seva 
condició de President i en representació de l’Associació d’afectats per la Modificació 
del Pla General Metropolità en el Sector de la Colònia Castells, per la Sra. Adela Agelet 
Gomà, en nom propi i com Secretària de l’Associació de Veïns de les Corts, i pel Sr. 
Jordi Castellana Gamisans, Regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, durant 
el període d’exposició pública al “Projecte d’urbanització de la zona verda de la Colònia 
Castells (compresa entre els carrers Montnegre, Equador, Taquígraf Serra i Entença)”, 
al Districte de Les Corts, a Barcelona; en el sentit i pels motius que justificadament i 
raonada figuren als informes de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme de 9 de juliol de 2021, i a l’informe de la Direcció de serveis 
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jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 21 de juliol de 2021, que obren a 
l’expedient administratiu, i que a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; 
APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització abans esmentat, que és d’iniciativa 
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 25 de gener de 2021, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import 
de 3.058.105,43 euros, 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris de més circulació de la província, a la 
Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats 
en aquest procediment. 

Districte d'Horta-Guinardó

31. – (19g15/01) REFUSAR el full d’apreuament particular, presentat pel senyor Juan Puig 
Fontanals, en representació de Marta Prim Piera, Cristina Pierre Prim i Miguel Fusté 
Prim, en dates 3 de maig i 20 de juny de 2021, per un import total de 4.789.013,44 
euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, pel que fa al preu just per l’expropiació de la 
finca registral núm. 37.702, i que està situada sobre les finques cadastrals núm. 91, 93-
97, 99, 101-103 del carrer Fastenrath, qualificades de sistema Viari (clau 5), parcs i 
jardins actuals de caràcter local (clau 6a), parcs i jardins sobre equipaments (6b/7b) i 
transformació per habitatge protegit de reallotjament (18c-r), per la Modificació del Pla 
General Metropolità de l’Àmbit del Carmel, aprovada definitivament l’1 de juny de 
2010, que les inclou a l’Actuació Aïllada Ai.02 “Sant Crispí”; APROVAR, d’acord amb 
l’establert a l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full d‘apreuament 
municipal que per import d'1.030.639,80 euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, ha 
redactat la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de Barcelona, entitat pública empresarial de l’Ajuntament, de 29 de juliol 
de 2021, com a preu just per l’expropiació de les esmentades finques; NOTIFICAR-HO 
als interessats per a que dins dels deu dies següents l’acceptin llisa i planerament o bé 
el rebutgin, formulin les al·legacions i aportin les proves que considerin adients i, en tal 
cas, REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació per a que fixi el preu just. 

Districte de Sant Andreu

32. – (21SD0214PU) APROVAR definitivament la modificació del “Projecte constructiu 
d’urbanització d’un del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes-RENFE, Subàmbit 
2, PAU 1 (parcial) i PAU 2 a Sant Andreu” que fou aprovat definitivament per acord de 
la Comissió de Govern en sessió de 26 de novembre de 2014 (expedient núm. 
14P0015) (publicat al BOPB de 17/12/2014) en una superfície de 30.310 m2 
corresponent al “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del pla de millora urbana 
del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu, a 
Barcelona. Fase 1. Terraplenat i precàrrega. Gener 2021”, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (ITP amb qualificació B) de 20 de gener de 2021 que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb pressupost de 
2.562.213,61 euros (21% IVA inclòs) amb la finalitat d’adequar el projecte a la 
normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions tècniques dels diferents REP’s 
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responsables d’Espai Públic, 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 el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la província. 
NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les dependències 
municipals interessades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

33. – (21SD0240PO) APROVAR definitivament el Projecte constructiu per a la implantació de 
carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep 
Soldevila i Gran de Sant Andreu, al districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, a 
instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, d’acord amb les condicions que 
consten en l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 10 de novembre de 
2020 i amb l’informe d’Auditoria del Projecte de 18 de maig de 2021 que figuren a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost d’execució de 970.922,88 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb el 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 el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en 
el tauler d’edictes municipal. COMUNICAR aquests acord a les direccions implicades en 
el present procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

34. – (9BD 2017/006) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 
carrer Gran de Sant Andreu- Tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la Plaça Mossèn 
Clapés), al Districte de Sant Andreu 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 4.146.649,29 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 i de Mitja Tensió i FACULTAR la Gerent del Districte per a 
formalitzar els convenis; RESOLDRE les al·legacions presentades, d’acord i en el sentit 
que s’estableix a l’informe Resposta d’Al·legacions que s’inclou dins l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; CONDICIONAR l’eficàcia 
d’aquest acord a l’aprovació municipal dels Convenis d’execució d’obra d’urbanització 
del carrer gran de Sant Andreu Tram 2, entre el carrer Joan Torras i la plaça Mossèn 
Clapés, al barri de Sant Andreu, Districte de Sant Andreu i la seva posterior 
formalització amb les Juntes de Compensació de les Unitats d’Actuació 4 i 6 del Pla 
Especial d’Ordenació de l’entorn del carrer Campeny de Barcelona; NOTIFICAR-HO als 
interessats en aquest procediment; 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. 

35. – (9BD 2017/009) APROVAR definitivament el Projecte executiu del nou equipament de 
les Cases Barates del Bon Pastor, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa 
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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 2.335.758,22 euros, el 21% d’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; NOTIFICAR als interessats en aquest 
procediment; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al 
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

36. – (21SD0224PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d'Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística 2 
(PAU 2) del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, 
Perú i la prolongació virtual del carrer provençals, al Districte 22@ de Barcelona, que 
fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal 5 de febrer de 
2010 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 26 de febrer de 2010) 
promogut per la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 2 del referit 
Pla de Millora, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 18 de 
maig de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un pressupost de 925.453,80 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en 
un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR el present acord a les parts 
implicades i COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

37. – (21SD0241PO) APROVAR definitivament el Projecte constructiu per a la implantació 
d’un carril bici en el carrer Clot entre els carrers Aragó i Espronceda, al Districte de Sant 
Martí, d’iniciativa municipal, a instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, 
d’acord amb les condicions que consten en l’Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 3 de febrer de 2020 i amb l’informe d’Auditoria del Projecte de 18 de 
maig de 2021 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen 
per reproduïts, amb un pressupost d’execució de 535.832,69 euros, el 21% de l’impost 
del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que preveu l'article 235.2 del Dec, el 21% 
de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el 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 el present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d’edictes municipal. COMUNICAR 
aquests acord a les direccions implicades en el present procediment. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

38. – (21g134) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica, del Polígon d’Actuació Urbanística 2 del Pla de Millora Urbana de l'illa 
delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer de 
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Provençals de Barcelona, presentades per la societat mercantil MADERAS SANS 1900 
SL, de 23 de juny de 2021, i per la societat mercantil SPORTS & LEISURE MANAGEMENT 
SL, en data 1 de juliol de 2021, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en 
l’Informe del Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de 21 de juliol de 2021, que consta a l’expedient i que es dona per
reproduït. 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 de 
Catalunya, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del 
Polígon d’Actuació Urbanística 2 del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels 
carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer de Provençals de 
Barcelona, formulat per la Junta de Compensació de l’àmbit. 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 DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

39. – (20210060) ADJUDICAR el contracte núm. 21001013, que té per objecte la gestió del 
Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH), a l’entitat 
FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERSIÓ SOCIAL amb NIF G64147184 de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.248.073,50 euros IVA inclòs, dels 
quals 1.134.612,27 euros corresponen al preu net i 113.461,23 euros a l'IVA al tipus de 
10%. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 499.229,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un 
import (IVA inclòs) de 499.229,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 249.614,70 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 61.842,88 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la senyora Glòria Matas 
Montmany, Cap del Departament d’Atenció i Acollida per Violència Masclista. 
ALLIBERAR la quantitat de 112.469,79 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
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licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 80.229,01 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un 
import (IVA inclòs) de 16.120,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 16.120,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

40. – (20210208) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord marc per a 
l’homologació/designació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d’acolliment d’urgència llarga estada i fase d’autonomia per a 
persones víctimes de violència masclista i víctimes de tràfic d’éssers humans i llurs fills i 
filles, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
21001915, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 6.215.531,91 euros (IVA 10% inclòs), 
determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'11.308.645,96 euros, 
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01: Acolliment d’urgència i llarga estada de 
continuïtat per a persones en situacions de violència masclista, per un import de 
3.089.820,80 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02: Acolliment solament de llarga estada per 
a persones en situacions de violència masclista, per un import d'1.128.124,26 euros IVA 
inclòs; - LOT núm. 03: Acolliment de mitja i alta autonomia per a persones en situacions 
de violència masclista, per un import de 923.961,50 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04: 
Acolliment de mitja autonomia per a persones amb trastorns mentals en situacions de 
violència masclista, per un import de 232.186,24 euros IVA inclòs; - LOT núm. 05: 
Acolliment d’urgències per a dones i unitats familiars en situacions de tràfic d’éssers 
humans (TEH), per un import de 353.339,25 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06: Acolliment 
de llarga estada per a dones i unitats familiars en situacions de tràfic d’éssers humans 
(TEH), per un import de 238.441,28 euros IVA inclòs; - LOT núm. 07: Acolliment 
d’urgències i llarga estada per a homes i unitats familiars en situacions de tràfic 
d’éssers humans (TEH), per un import de 249.658,58 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. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

41. – (20210091) APROVAR, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació 
de Veïns i Veïnes del Poblenou amb NIF núm. G58435975 i la Cooperativa La Fàbrica 
amb NIF núm. F66077611, per l'execució del projecte "Xarxa comunitària de Suport, 
Acollida i Assessorament a la població Immigrant Poblenou i barris de Sant Martí", amb 
la finalitat de millorar les condicions de vida, la reducció de la l'acollida i defensa dels 
drets de les persones migrades d'origen estranger 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 43.531,00 euros, equivalent al 80% del cost total 
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 54.413,98 euros i amb una durada 
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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 Cooperativa La Fàbrica amb NIF núm. 
F66077611, la quantitat de 39.178,00 euros, import parcial de la subvenció a atorgar 
equivalent al 72% del cost total del projecte (54.413,98 euros) a càrrec de la partida 
0200 48903 23261 del pressupost de l'any 2021 de la Direcció d'Immigració i Refugi. 
REQUERIR les entitats beneficiàries 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. 

42. – (20210091a) APROVAR, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i les entitats 
l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou amb NIF núm. G58435975 i la Cooperativa 
La Fàbrica amb NIF núm. F66077611, per l'execució del projecte Xarxa comunitària de 
Suport, Acollida i Assessorament a la població Immigrant Poblenou i barris de Sant 
Martí, amb la finalitat de millorar les condicions de vida, la reducció de la l'acollida i 
defensa dels drets de les persones migrades d'origen estranger 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 43.531,00 
euros, equivalent al 80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 54.413,98 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 Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou amb NIF núm. G58435975, la quantitat de 4.353,00 euros, import 
parcial de la subvenció a atorgar equivalent al 8% del cost total del projecte (54.413,98 
euros) a càrrec de la partida 0200 48903 23261 del pressupost de l'any 2021 de la 
Direcció d'Immigració i Refugi. REQUERIR les entitats beneficiàries 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. 

43. – (20210271) APROVAR el Conveni extraordinari de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’entitat Formació i Treball, Fundació Privada (FIT) amb NIF G60229846 per 
a l’execució del projecte “Arrela’t”, amb la finalitat de facilitar l’accés a una feina 
regular, mitjançant regularitzacions administratives generadores de drets, fent ofertes 
de feina i la resta de gestions administratives i jurídiques, per a les persones que han 
vist agreujada la seva situació atès a la crisi sanitària per COVID-19, i permetent la 
renovació del permís de treball d’aquelles persones que el tinguin, 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 567.061,61 
euros, equivalent al 90% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 630.068,46 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 
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consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat Formació i Treball, 
Fundació Privada (FIT) amb NIF G60229846, la despesa total de 567.061,61 euros, 
equivalent al 90% del cost total del projecte (630.068,46 euros) a càrrec de la partida 
0200 48903 23161 del pressupost de l’any 2021 de la Direcció de serveis d’Immigració i 
Refugi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, 
a comptar des del 31/12/2021, data de finalització dels projecte subvencionat, presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. 

44. – (21S03469) AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb NIF P0800258F, la despesa prevista en el Pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona per a l'any 2021, per un import total de 800.000,00 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/46410/23231 del pressupost de l'any 2021, en concepte 
d'Aportació econòmica de l'Ajuntament de Barcelona per fer front a les despeses de la 
Targeta Rosa Metropolitana pels beneficiaris de 60 a 64 anys, ambdós inclosos, 
empadronats a Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració signat entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 14 de març de 2003 i 
les seves pròrrogues. 

Districte de Sant Martí

45. – (20221001) RECTIFICAR l’error material detectat en el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte número 21002013, que té per objecte la contractació de la 
gestió i dinamització dels equipaments infantils del districte de Sant Martí amb 
mesures de contractació pública sostenible, en el sentit d’eliminar els criteris 
d’avaluació automàtica tercer i quart de la clàusula desena, consistents en l’increment 
de l’oferta horària en servei ordinari, així com en l’increment de l’oferta horària en els 
serveis en període de vacances escolars. ATORGAR un nou termini de 15 dies, a 
comptar des de la publicació en el perfil del contractant, per tal de presentar les 
proposicions. HABILITAR als licitadors a retirar les proposicions que s’haguessin pogut 
presentar abans de la publicació del nou termini i presentar-ne, en el seu cas, de noves. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

46. – (20194301_19002901) PRORROGAR per un període comprès des del 26.10.2021 fins el 
31.03.2023, el contracte 19002901-002 que té per objecte els serveis de suport a 
l’organització de comunitats de veïns i veïnes amb mesures de contractació pública 
sostenible, adjudicat a l'empresa ETIC HABITAT, SCCL, amb NIF F66437831, per un 
import total de 237.397,80 euros (exempt d’IVA), 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 29.897,81 euros (exempt d’IVA), amb càrrec a 
l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 166.000,00 euros 
(exempt d’IVA) amb càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13221 0400; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 41.499,99 euros (exempt d’IVA) amb càrrec a l'exercici 2023 i a l'aplicació 
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pressupostària D/22719/13221 0400, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

47. – (20184372_18003713) ACCEPTAR a partir del dia 6 de juliol de 2021, la subrogació 
jurídica de l’empresa ITURRI SA, amb NIF A41050113, en la posició jurídica de 
l’adjudicatari MSA SPAIN SLU, amb NIF A08201832, en virtut del contracte privat signat 
entre ambdues entitats per la que es transmet la branca d’activitat que inclou l’objecte 
del contracte núm. 18003713, que té per objecte la prestació del servei de neteja, 
descontaminació desinfecció, inspecció i manteniment dels equips de respiració 
autònoma, els equips de protecció química i cascs del personal del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, tot això de conformitat amb l’article 98 de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic; ANUL·LAR la disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte adjudicat a MSA SPAIN, SLU, amb NIF B08201832, per un import 
de 609.278,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 126.933,05
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 304.639,34 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400; un 
import (IVA inclòs) de 177.706,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400; DISPOSAR a favor de l'empresa ITURRI, 
SA, amb NIF A41050113, les quantitats restants de l'esmentat contracte, per un import 
de 609.278,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 126.933,05 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 304.639,34 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400; un 
import (IVA inclòs) de 177.706,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupost/os posteriors a l’actual; CANCEL·LAR i 
RETORNAR l’aval constituït per MSA SPAIN SLU amb núm. de dipòsit 113542 per import 
de 25.176,81 euros i substituir-lo per l’aval amb núm. de dipòsit 116.218 per import 
de 25.176,81 euros constituït per ITURRI SA en concepte de garantía definitiva del 
contracte; REQUERIR a ITURRI, SA per tal que comparegui per a la seva formalització en 
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest 
acord; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

48. – (2021-0115) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Federació 
d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) amb NIF G08508186, que instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa i de caràcter excepcional per al 
desenvolupament del projecte "Promoció de l’Associacionisme Veïnal de la Ciutat 
2021-2023" per un import de 975.616,00 euros, equivalent al 79,26 % del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total d'1.230.961,00 euros i una durada fins al 31 
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de desembre de 2023, 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 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. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, amb NIF G08508186, la 
despesa per un import de 975.616,00 euros, dels quals: 230.498,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/48556/92418 0800 del pressupost de l'any 2021; 
224.998,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48556/92418 0800 del 
pressupost de l'any 2022; 224.998,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48556/92418 0800 del pressupost de l'any 2023; 2.375,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/48556/92419 0800 del pressupost de l'any 2021; 2.375,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48556/92419 0800 del pressupost de 
l'any 2022; 2.375,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48556/92419 
0800 del pressupost de l'any 2023; 71.333,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48810/15011 0500 del pressupost de l'any 2021; 71.333,00 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48810/15011 0500 del pressupost de l'any 
2022; 71.333,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48810/15011 0500 del 
pressupost de l'any 2023; 12.333,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/92011 0100 del pressupost de l'any 2021; 12.333,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/48903/92011 0100 del pressupost de l'any 2022; 12.333,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/92011 0100 del pressupost de 
l'any 2023; 12.333,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43011 
0700 del pressupost de l'any 2021; 12.333,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48903/43011 0700 del pressupost de l'any 2022; 12.333,00 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43011 0700 del pressupost de l'any 
2023; condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a tres mesos, a comptar des de la data de finalització de cadascun dels 
exercicis d’execució del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, 
de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 
Regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

Districte de Sant Andreu

49. – (09-CONV-632/2021) APROVAR inicialment les bases per a la gestió cívica del Casal de 
barri Can Portabella i la selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència; 
SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini de vint dies hàbils 
mitjançant publicació d’anuncis en el BOP de Barcelona, en el tauler d’anuncis 
municipal i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; TENIR per 
aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense que 
es presentin al·legacions i, en el seu cas; APROVAR la convocatòria del procediment de 
pública concurrència de les entitats interessades mitjançant la publicació d’anunci en el 
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa per un import de 
234.150,00 euros, amb el desglossament de 117.075,00 euros per a l’anualitat 2022 i 
de 117.075,00 euros per a l’anualitat 2023, amb càrrec als pressupostos municipals de 
cada anualitat i a la partida 0609 48902 92416, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a les partides corresponents. 

50. – (09-CONV-633/2021) APROVAR inicialment les bases per a la gestió cívica del Casal de 
barri Torre La Sagrera i la selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència; 
SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini de vint dies hàbils 
mitjançant publicació d’anuncis en el BOP de Barcelona, en el tauler d’anuncis 
municipal i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; TENIR per 
aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense que 
es presentin al·legacions i, en el seu cas, APROVAR la convocatòria del procediment de 
pública concurrència de les entitats interessades mitjançant la publicació d’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa per un import de 
244.537,02 euros, amb el desglossament de 122.268,51 euros per a l’anualitat 2022 i 
de 122.268,51 euros per a l’anualitat 2023, amb càrrec als pressupostos municipals de 
cada anualitat i a la partida 0609 48903 92416, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a les partides corresponents. 

Mocions

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (20200287) ADJUDICAR el contracte núm. 20002857, que té per objecte la gestió del 
servei d'atenció socioeducativa de l'Agència ABITS (SAS- ABITS) a A.B.D. Asoc. Bienestar 
y Desarrollo amb NIF G59435180 de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.167.019,48 euros IVA exempt. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 380.157,29 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un 
import (IVA exempt) de 583.509,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 203.352,45 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l’import de la garantia 
definitiva en 58.350,97 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte Bàrbara Roig. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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