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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MARÇ DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 11 de març de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (14/2021 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Lourdes Pons 
Pons (matrícula 2000417), entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera amb la categoria professional de Tècnica Superior de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC), amb destinació al Departament de Projectes, de la 
Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa el 
lloc de treball de Gestora de projectes i serveis TIC (24FAXSCTI01), i l’activitat privada 
per compte d’altri, com a Tresorera de la Fundació Líthica-Pedreres de s’Hostal. 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 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. – (25/2021) ESMENAR, per error material, el punt 3.1.d) de les bases de la convocatòria 
per a la cobertura de 11 places de Tècnica/a superior en Art i Història, mitjançant 
concurs oposició lliure, aprovades per la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021 
en el sentit que consta a l’annex de l’expedient. OBRIR novament el termini de 
presentació de sol·licituds en la forma prevista en la base 4 de la convocatòria, per la 
qual cosa, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar 
de l'endemà de la data de publicació d'aquesta esmena al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i 
forma per les persones aspirants interessades en aquest procés. PUBLICAR el present 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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3. – (29/2021) ESMENAR, per error material, el punt 3.1.d) de les bases de la convocatòria 
per a la cobertura de 37 places de Tècnica/a superior en Informació, mitjançant 
concurs oposició lliure, d’acord amb l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR el 
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí Oficial de 
l’Estat. I PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases de la 
convocatòria aprovades per la Comissió de Govern de data 18 de febrer de 2021 
incorporant aquesta esmena. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (18003600-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i següents de la LCSP, el 
contracte 18003600-002 que té per objecte el servei de recollida, transport i lliurament 
de correspondència i paqueteria sol·licitat per les dependències municipals adscrites a 
les diferents Gerències sectorials i territorials de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat 
a l'empresa Ara Vinc, SL, amb NIF B59460618, en el sentit d’ampliar la part 
corresponent al Districte de Nou Barris per un import màxim de 1.893,53 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 
1.893,53 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22205/92011 0608. FIXAR en 78,25 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 formalitzi la modificació de l’esmentat contracte en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

6. – (19001424L01-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 19001424L01-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
d’assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i 
tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i 
serveis de representació i defensa davant d’òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals (Lot 1: Civil, Mercantil i Concursal), adjudicat a l'empresa Jané 
Advocats, SLP, amb NIF B63143622, per un import màxim de 9.680,00 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 
9.680,00 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 
9.680,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. FIXAR en 400,00 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que reajusti la garantia i 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. 
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7. – (19001027L03-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 19001027L03-006 que té per objecte la distribució d’elements de 
comunicació de la Direcció de Serveis Publicitaris i Districte de Sarrià, en el sentit 
d’ampliar la part corresponent a la Direcció de Serveis Publicitaris, adjudicat a 
l'empresa Taller de Cultura, SL, amb NIF B62436738, per un import màxim de 9.080,26 
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 9.080,26 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 
9.080,26 euros a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705. FIXAR en 375,22 
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 formalitzi la modificació de 
l’esmentat contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

8. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 18 de març de 2021. 

9. – (IRC 2020-2021 CI) APROVAR la incorporació de l’exercici 2020 per l’exercici 2021 dels 
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2020, corresponents a despeses 
amb finançament afectat per un import de 262.682,02 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els 
romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats 
(compromisos concertats). DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal 

10. – (IRC 2020-2021 RI) APROVAR la incorporació de l’exercici 2020 per l’exercici 2021 dels 
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2020, corresponents a despeses 
amb finançament afectat per un import de 4.894.474,46 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els 
romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats (drets 
reconeguts). DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. 

11. – (IRC-2020-2021 RLT) APROVAR la incorporació de l’exercici 2020 per l’exercici 
2021 dels romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2020, per un import 
de 5.700.065,46 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb el Romanent 
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Líquid de Tresoreria positiu de l’any 2020. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (AD 2020-2021) APROVAR el traspàs d’expedients al Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2020 al Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de 2021 per un import de 1.300.332,57 euros de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicació pressupostària que consta a l’expedient, 
finançat amb crèdit pressupostari de l’any 2021. 

13. – (DP-2021-27991) APROVAR, amb efectes 9 d’abril de 2021, el contracte d’arrendament 
de l’immoble situat al passeig Sant Joan núm. 75, amb MRE-III Proyecto Tres SLU (NIF 
B-66783390), per un termini que comprèn des del 9 d’abril de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2024, prorrogable per 2 anys, amb una renda anual de 820.013,45 euros 
més l’IVA més despeses, per a ubicar- hi dependències municipals i amb subjecció a les 
normes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i les 
modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del 
mercat de lloguer, tot entenent que l’Ajuntament està exempt de l’obligació de 
constituir fiança d’acord amb el que disposa l’article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d’Arrendaments Urbans; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import de 
4.085.779,54 euros, IVA inclòs, de la partida pressupostària 0701 20200 93311, amb el 
següent desglossament: per l’exercici 2021, 625.801,33 euros, IVA inclòs; per l’exercici 
2022, 1.130.564,04 euros, IVA inclòs; per l’exercici 2023, 1.153.175,34 euros, IVA 
inclòs; per l’exercici 2024, 1.176.238,83 euros, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els exercicis corresponents; ABONAR trimestralment la renda 
acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent d’acord amb 
el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre; FORMALITZAR el contracte 
d’arrendament, segons el redactat annex, que s’aprova, i DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la propera Comissió d’Economia i Hisenda que es celebri. 

14. – (DP-2021-28041) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, al 
senyor Antonio Rodríguez Roselló, l’immoble situat al carrer Floridablanca núm. 106 
(finca registral 28.280 del Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona), en exercici 
del dret de tempteig 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 5.000.000,00; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR, el preu de 
la compravenda, amb càrrec a la partida pressupostària 0701 62201 15121 a favor del 
propietari senyor Antonio Rodríguez Roselló; 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 d’aquells gravàmens el manteniment dels quals 
suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el 
Registre de la Propietat; i INCORPORAR aquests bé a l’epígraf de béns immobles de 
l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal d’Urbanisme. 



CG 11/21 5/15

15. – (3-020/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-020/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 1.420.290,32 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. 
21021991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

16. – (3-026/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-026/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 252.345,55 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. 
21030591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17. – (3-027/2021) APROVAR l’expedient núm.3-027/2021 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 ingrés de l’Institut 
Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de les concessions Camp 
Municipal de Futbol Carmel, Complex Esportiu Municipal Mundet i Complex Esportiu 
Municipal Teixonera del Districte d’Horta-Guinardó d’acord amb la disposició acordada 
per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 2020 de creació d’una “tarifa zero” pel 
pagament de lloguers esportius als clubs i entitats esportives, per un import de 
44.822,88 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 21030595; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

18. – (3-028/2021) APROVAR l’expedient núm.3-028/2021 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 el reconeixement d’Ingrés 
de l’empresa CEL URBÀ SL, segons Conveni signat amb data 30 de novembre de 2018, 
per atendre despeses del mecenatge d’activitats culturals de l’equipament ubicat al 
carrer Nàpols 268-270 de Barcelona, per un import de 35.993,00 euros, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21030895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

19. – (21XC0031) APROVAR el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Institut Català del Sòl (INCASÒL),amb la 
finalitat de promoció de l'oferta de Barcelona i la seva àrea metropolitana a nivell 
nacional i internacional com a destinació preferent per a inversions d'alt impacte 
al nostre territori, que instrumenta les aportacions per a cobrir els costos associats per 
l'execució del projecte Barcelona-Catalònia pel període 2021-2022 i es realitzaran 
mitjançant aportacions dineràries, per un import total de 544.500,00 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor d'Institut Català del Sòl (INCASOL) la despesa per un 
import de 544.500,00 euros, dels quals 301.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/0700/45101/43322 del pressupost de l'any 2022, i 243.500,00 euros 
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amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0700/45101/43322 del pressupost de l'any 
2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior 
a l'actual. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Economia, Treball, 
Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat 
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

20. – (20160150P) PRORROGAR per un període comprès des del 01.06.2021 fins el 
31.05.2022 o fins a l'adjudicació del nou contracte de “Serveis de manteniment de les 
infraestructures i instal·lacions dels túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona”, si 
aquesta es produeix abans de finalitzar la pròrroga, el contracte 16000643-008 que té 
per objecte el "Serveis de manteniment integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de 
la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral", adjudicat a l'empresa AERONAVAL 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA, amb NIF A28526275, per un import total 
d'1.516.190,30 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 884.444,35 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 
730.945,74 euros i import IVA de 153.498,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22729/15331 0504. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 631.745,95 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 522.104,09 euros i import IVA de 109.641,86 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (21XF0359) AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import d'1.300.000,00 
euros amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 0504 D/22120/13413, a favor de 
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU, amb NIF B82846825, en 
concepte de 2021 CONSUM LLUM TARIFES (TUR) MOBILITAT, seguint les indicacions de 
l'informe de data 10 de febrer de 2021 de la Cap del Departament de Coordinació de 
Processos, que consta a l'expedient. 

Districtes de Sant Andreu i Sant Martí

22. – (10BC 2020/076) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reforma de 
l’Avinguda Meridiana entre els carrers València i Navas de Tolosa/Josep Estivill (Fase 2), 
als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.737.681,39 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret 
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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); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte d'Horta-Guinardó

23. – (7BD2016/140) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la Plaça Font 
d’en Fargues, al barri de la Font d’en Fargues, al Districte d’Horta-Guinardó, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura 
a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.884.735,97 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Nou Barris

24. – (8BD 2021/017) APROVAR inicialment el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi 
de seguretat i salut de la modificació de la sala de màquines del llac del Parc Central de 
Nou Barris, 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 878.012,30 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; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Andreu

25. – (9BC 2017/064) APROVAR definitivament el Projecte executiu de l'escola de música i 
finalització de la fàbrica de creació i del centre d'art contemporani a la nau central del 
recinte Fabra i Coats, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'informe de conformitat tècnica del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
12.888.857,77 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò 
que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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Districte de Sant Martí

26. – (10BC 2020/060) APROVAR definitivament el Projecte Refós del “Projecte urbà de 
l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia 
Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del “Projecte executiu d’ampliació del vestíbul de 
l’estació de metro de Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny” als Districtes de Sant 
Martí i de l’Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic 
del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, per un import de 21.445.070,35 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; APROVAR 
les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de 
constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja 
Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; 
FACULTAR a la Gerent d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el conveni específic 
que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 
16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
a un dels diari de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

27. – (21XC0038) APROVAR el Memoràndum d'entesa entre l´Ajuntament de Barcelona i el 
Districte Capital, Colòmbia, en àrees d’interès mutu, impulsant l’intercanvi de 
coneixement i experiències en la gestió municipal. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

28. – (0010/21 - 21XF0372) APROVAR la convocatòria 2021 per a la concessió de 
subvencions en el marc del "Programa de Subvencions del departament per protecció 
dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura la 
població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona" d'acord amb les bases 
aprovades per acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2020. CONVOCAR el 
procediment en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions 
a entitats sense ànim de lucre dedicades a l'àmbit de al control i cura la població de les 
colònies de gats de la ciutat de Barcelona 2021. AUTORITZAR la despesa per un import 
de cent seixanta mil euros (160.000,00 euros) amb càrrec a la partida 0300 48901 
16911 de l'exercici 2021. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la 
inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler 
d'Edictes Virtuals de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

29. – (21XC0052) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, a 
través de la Gerència de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports i l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars de l’alumne Gabriel Casas 
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Martínez, matriculat al Màster en Màrqueting Polític amb destí a la Gerència 
d’Innovació i Transició Digital; FACULTAR al Gerent de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports, el Sr. Xavier Patón Morales per la signatura de l’esmentat conveni i 
qualsevol altre document que se’n derivi. 

Districte de Ciutat Vella

30. – (20212006) INICIAR l’expedient per a la concessió de Serveis per a la gestió i explotació 
del Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb núm. de contracte 21C00001, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment restringit; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladores de la concessió, així con els annexos que l’acompanyen; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; DONAR COMPTE d’aquesta resolució a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

31. – (20200042 Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L01, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut sexual i 
reproductiva", a COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL amb NIF F67190371, 
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 de 31.510,38 
euros IVA inclòs, dels quals 26.041,64 euros corresponen al preu net i 5.468,74 euros a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.676,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un 
import (IVA inclòs) de 16.834,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 1.302,08 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 Pilar Solanes Salse. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32. – (20200042 Lot 1A) ALLIBERAR la quantitat de 2.158,11 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L01 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut sexual i reproductiva", el 
qual ha estat adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL, 
amb NIF F67190371, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.158,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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33. – (20200042 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L02, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: 
dinamització de la taula BCN", a ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL amb NIF 
B60838307, 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 de 
26.701,52 euros IVA inclòs, dels quals 22.067,37 euros corresponen al preu net i 
4.634,15 euros a l'IVA.DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 10.058,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200; un import (IVA inclòs) de 16.642,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 1.103,37 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 Pilar Solanes Salse. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

34. – (20200042 Lot 2A) ALLIBERAR la quantitat de 6.584,15 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L02 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de la 
taula BCN", el qual ha estat adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL, 
amb NIF B60838307, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.584,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

35. – (20200042 Lot 3) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L03, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: 
dinamització de les taules DTES", a SPORA SINERGIES SCCL amb NIF F63912240, 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 de 75.439,40 
euros IVA inclòs, dels quals 62.346,61 euros corresponen al preu net i 13.092,79 euros 
a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.535,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un 
import (IVA inclòs) de 44.904,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 3.117,33 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. 
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DESIGNAR com a responsable del contracte a la senyora Pilar Solanes Salse. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (20200042 Lot3A) ALLIBERAR la quantitat de 14.369,39 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L03 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de les 
taules DTES", el qual ha estat adjudicat a l'empresa SPORA SINERGIES SCCL, amb NIF 
F63912240, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 14.369,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (20200042 Lot 4) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L04, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Suport a les persones 
cuidadores", a ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL amb NIF B60838307, 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 de 26.728,13 
euros IVA inclòs, dels quals 22.089,36 euros corresponen al preu net i 4.638,77 euros a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.713,39 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un 
import (IVA inclòs) de 17.014,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 1.104,47 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 Pilar Solanes Salse. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

38. – (20200042 Lot 4A) ALLIBERAR la quantitat de 7.301,35 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L04 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Suport a les persones 
cuidadores", el qual ha estat adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, 
SL, amb NIF B60838307, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.301,35 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

39. – (20200042 Lot 5) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L05, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Estratègia de salut 
laboral", a MOMENTUM LAB S.L amb NIF B66621061, 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 de 19.972,52 euros IVA inclòs, dels quals 
16.506,21 euroscorresponen al preu net i 3.466,31 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
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l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 8.624,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un import (IVA inclòs) de 11.348,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 825,31 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 Pilar Solanes Salse. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

40. – (20200042 Lot 5A) ALLIBERAR la quantitat de 2.723,52 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L05 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Estratègia de salut laboral", el 
qual ha estat adjudicat a l'empresa MOMENTUM LAB S.L, amb NIF B66621061, i 
retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 2.723,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (20200042 Lot 6) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L06, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut en xarxa: mapa 
d'actius de salut", a COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL amb NIF 
F67190371, 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 de 
43.731,12 euros IVA inclòs, dels quals 36.141,42 euros corresponen al preu net i 
7.589,70 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.053,65 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200; un import (IVA inclòs) de 23.677,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 1.807,07 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 Pilar Solanes Salse. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

42. – (20200042 Lot 6A) ALLIBERAR la quantitat de 3.623,81 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L06 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut en xarxa: mapa d'actius de 
salut", el qual ha estat adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS 
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SCCL, amb NIF F67190371, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.623,81 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

43. – (20200042 Lot 7) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L07, que té per objecte els 
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Ajuntament, organització 
promotora de la Salut", a AIRUN SERVEIS CULTURALS SL amb NIF B61519344, 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 de 30.416,21 
euros IVA inclòs, dels quals 25.137,36 euros corresponen al preu net i 5.278,85 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.457,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un 
import (IVA inclòs) de 15.958,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 1.256,87 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 Pilar Solanes Salse. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

44. – (20200042 Lot 7A) ALLIBERAR la quantitat de 1.501,03 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L07 que té per objecte els Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Ajuntament, organització 
promotora de la Salut", el qual ha estat adjudicat a l'empresa AIRUN SERVEIS 
CULTURALS SL, amb NIF B61519344, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.501,03 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

45. – (20180259) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 18003127-004 que té per objecte el servei de gestió i desenvolupament del 
projecte VinclesBcn i el subministrament de 2.000 tauletes, servei de manteniment de 
3.000 tauletes i 3.000 connexions a internet, atès que s’està tramitant la licitació 
mitjançant procediment obert harmonitzat del nou contracte (20003538), adjudicat a 
la UTE TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU - VODAFONE ESPAÑA SAU Y 
ELECTRONI, amb NIF U67369173, pel temps indispensable fins a l’adjudicació del 
següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, comprès des de 
l’1 de gener de 2021 fins el 30 de setembre de 2021, per un import total 
d'1.441.604,87 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 d'1.441.604,87 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
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import net de 39.600,00 euros i import IVA de 8.316,00 euros amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200; un import net d'1.266.989,88 euros i 
import IVA de 126.698,99 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23033 0200. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. REQUERIR a 
l'adjudicatari 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 Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

46. – (20210039) APROVAR inicialment la modificació de les Bases Generals del Premi 25 de 
novembre – Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, 
SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils 
a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova 
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 30.2 i 83 de la Llei 39/15, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i 52 
de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, TENIR per aprovades definitivament aquestes bases generals 
sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'informació pública, 
PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència 
d’aquest anunci a la Gaseta municipal. 

Districte de Nou Barris

47. – (18010209/18005895-003) PRORROGAR per un període comprès des del 26.03.2021 
fins el 25.08.2022, el contracte 18005895-003 que té per objecte el Programa gent 
gran del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, 
adjudicat a l'empresa ASOC. ESPORT-3, amb NIF G08880577, per un import total de 
791.639,57 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 426.864,48 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0608. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 364.775,09 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0608, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que signi telemàticament 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Nou Barris

48. – (18010198/18005175-003) PRORROGAR per un període comprès des del 26.03.2021 
fins el 25.03.2022, el contracte 18005175-003 que té per objecte la Gestió i 
dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació publica 
sostenible, adjudicat a l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF 
B62068713, per un import total de 294.374,03 euros (IVA inclòs), d’acord amb els 
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informes I documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 69.504,98 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 57.442,13 euros i import IVA de 12.062,85 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 224.869,05 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 185.842,19 euros i import 
IVA de 39.026,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711/0608. REQUERIR l'adjudicatari per tal que signi telemàticament 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 Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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