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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE MAIG DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de maig de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (2020/114) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó
(mat. 32100031) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,
amb  destinació  a  la  Direcció  de  Serveis  d’Instal·lacions  i  Obres  de  l’Institut  Barcelona
Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i
l’activitat  privada  per  compte  propi  com  a  arquitecta.  La  dedicació  professional  total
entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a arquitecta per compte
propi,  i  l’exercici  de professora associada a temps parcial  de la  Universitat  Politècnica
de Catalunya (UPC), no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  atès  l’article  13  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de les  Administracions  Públiques.  La  present
autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (2020/115) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó
(mat. 32100031) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,
amb  destinació  a  la  Direcció  de  Serveis  d’Instal·lacions  i  Obres  de  l’Institut  Barcelona
Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i
l’activitat  pública  com  a  professora  associada  a  temps  parcial  de  la  Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2019-2020, des de l’01/02/2020 fins
al 31/07/2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació professional
total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de professora associada a
temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i  l’exercici de l’activitat
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privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de
26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984
de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (0402/16 - 16001920-005) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2020
fins el 23.10.2020, el contracte 16001920-005 que té per objecte la contractació del
servei de trasllat i moviment d’arxius i mobiliari vari municipal i els serveis d’assistència
i  ornamentació  d’actes  ciutadans  i  protocol·laris,  adjudicat  a  l'empresa  Ara  Vinc,  SL,
amb NIF B59460618, per un import total de 117.118,08 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 117.118,08 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 96.791,80 euros i import IVA de 20.326,28 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

5. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 28 de maig de 2020

6. – (20001211) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el servei de
disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge
de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la
ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 20001211, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 762.891,13 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.169.778,31 euros,
distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, plaça Catalunya, per un import de
42.350,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, carrer Aragó i Gran Via de les Corts
Catalanes, per un import de 108.900,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, Via Laietana,
plaça Urquinaona i avinguda Paral.lel, per un import de 75.020,00 euros IVA inclòs;
LOT núm. 04, carrer Balmes, per un import de 37.510,00 euros IVA inclòs; LOT núm.
05, Obres de llarga durada, per un import de 47.190,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 06,
Zones projecte Pla de Barris i treballs al Barri, per un import de 89.540,00 euros IVA
inclòs; LOT núm. 07, Projecte de recuperació de 6 punts de llums A, per un import de
15.730,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 08, Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó, i
Gràcia, per un import de 84.299,69 euros IVA inclòs; LOT núm. 09, Eixample, per un
import de 66.122,69 euros IVA inclòs; LOT núm. 10, Ciutat Vella, per un import de
82.918,02 euros IVA inclòs; LOT núm. 11, Mercats municipals de Barcelona, per un
import de 100.000,73 euros IVA inclòs; LOT núm. 12, Coordinació de funcionament,
per un import de 13.310,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries

 



CG 21/20 3/13

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 630.488,31 euros i import de
l'IVA de 132.402,82 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.327,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 9.982,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 25.000,11
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 75.000,62 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 20.729,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 62.188,52
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 16.530,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 49.592,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 21.074,92
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 63.224,77 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 3.932,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 11.797,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 22.385,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 67.155,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 11.797,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 35.392,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 14.822,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 22.687,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 18.755,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 56.265,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 27.225,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 81.675,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un
import (IVA inclòs) de 10.587,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 31.762,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió
d’Economia i Hisenda.
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7. – (257/20) APROVAR inicialment les bases particulars i la convocatòria per a
l’atorgament  de  subvencions  de  l’any  2020  per  incentivar  la  rebaixa  de  lloguers  dels
locals comercials a les activitats afectades per la crisi de la covid-19.ORDENAR la
publicació de les esmentades Bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i en
el  tauler  d’edictes  electrònics  de  l’Ajuntament  i  al  web  de  l’Ajuntament,  així  com  la
inserció  d’una  referència  d’aquest  anunci  a  la  Gaseta  Municipal.SOTMETRE-LES  a
informació pública per un termini de 10 dies hàbils, d'acord amb l'article 33.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques,  a  partir  del  dia  següent  al  de  l’esmentada  publicació.APROVAR
definitivament  les  bases,  sempre  i  quan  no  s’hagin  formulat  al·legacions  durant  el
període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.OBRIR el termini
de  dos  mesos  a  comptar  des  de  l’endemà  de  l’aprovació  definitiva  de  les  bases
particulars i convocatòria, per a la presentació de sol·licituds.AUTORITZAR la despesa
per  un  import  d’un  milió  d’euros  (1.000.000,00.-€)  per  a  incentivar  la  rebaixa  de
lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisi de la covid-19, amb
càrrec a la partida pressupostària 0700 48901 43141 del Pressupost municipal de
l’exercici  2020.DELEGAR  la  competència  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  a  la
Regidora de Comerç, Mercats, Consum, règim interior i Hisenda.

8. – (projectes impost turístic) APROVAR els següents projectes municipals en matèria de
turisme, finançats pel Fons de Foment de Turisme de la Generalitat de Catalunya
provinent de l’impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET), per un import
de 2.972.797,58 euros: -Projectes pel coneixement i innovació turística 2020
(298.000,00 euros), -Suport a esdeveniments relacionats amb les indústries culturals i
creatives, per a la diversificació dels atractius de Barcelona com a destinació turística
(405.000,00 euros), -Barcelona Obertura City 2020 (200.000,00 euros), -Postgrau
Gestió Turisme LGTBIQ (36.300,00 euros), -Business With Social Value (75.000,00
euros),  -“Turisme  Responsable”  dins  del  programa  de  subvencions  per  a  l’impuls
socioeconòmic del territori “Impulsem el que Fas!” (200.000,00 euros) -Implantació del
Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere (200.000,00 euros), -
Programa  de  mediació  entre  comunitats  de  veïns  i  habitatges  d’usos  turístics
(60.497,58 euros), -Barcelona SAFE CITY (48.000,00 euros), -Campanya de promoció
visitant - Mercats Municipals (250.000,00 euros) -Campanya de promoció de Nadal
(600.000,00), -Projecte de Promoció de Ciutat (500.000,00 euros), -Promoció Capital
Alimentària (100.000,00 euros).

9. – (DP-2020-27817) APROVAR el Gestor d’Expedients de Patrimoni – GEXPAT- com l’eina
que  permet  l’ús  de  mitjans  electrònics,  informàtics  i  telemàtics  en  els  procediments
tramitats per la Direcció de Patrimoni i aplicatiu vertical del Gestor de Procediments
Administratius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  INCORPORAR  aquests  procediments  en
el  Registre  de  Procediments  Administratius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  als  efectes
corresponents.  PUBLICAR el present acord en la Seu electrònica municipal, a través de
la Gaseta Municipal.

10. – (DP-2020-27826)  APROVAR,  a  l’empara  de  la  clàusula  12.1.4  del  contracte  de  cessió  i
l’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de

 



CG 21/20 5/13

les  Administracions  Públiques,  la  terminació  convencional,  d’acord  amb  el  conveni
adjunt,  del  procediment  d’adjudicació  del  contracte  de  cessió  de  l’ús  de  l’amarratge
situat a la parcel·la 18 del Port Fòrum de Sant Adrià del Besòs formalitzat entre la
societat Kuntoutusyhtymä-Rehab Grup Oy (actualment la societat Sunborn Oy) i
Barcelona d’Infraestructures Municipals SA el 20 de març de 2006, havent-se subrogat
l’Ajuntament  de  Barcelona  en  la  posició  de  la  societat  municipal  per  acord  de  la
Comissió de Govern de 25 de juliol de 2013, i, en conseqüència, RESOLDRE de mutu
acord el referit contracte en els termes que es recullen en el conveni que s’adjunta al
present  acord;  FACULTAR  a  l’Im.  Sr.  Jaume  Collboni  i  Cuadrado  per  a  la  signatura  de
l’esmentat  conveni;  EXECUTAR  les  garanties  de  pagament  del  cànon  i  de  correcta
execució del contracte integrades en l’addenda de 27 de març de 2006, i aplicar-les al
pagament  del  preu  pel  dret  d’ús  de  l’amarratge  que  la  societat  Sunborn  Oy  no  va
satisfer des del mes de febrer de 2013 fins al mes de març de 2014; REBRE la possessió
de l’amarratge situat a la parcel·la 18 del Port Fòrum de Sant Adrià del Besòs en la data
que es formalitzi el conveni; ANUL·LAR la factura núm. DA00000020 emesa en data 30
de desembre de 2014 per la qual es liquida un import de 1.600.000,00 euros en
concepte de penalització, acordada per la Comissió de Govern en data 19 de febrer de
2014, atesa la sentència núm. 6/2016, de 15 de gener de 2016, del Jutjat contenciós
administratiu núm. 12 de Barcelona que anul·la dit acord de la Comissió.

11. – (DP-2020-27828) APROVAR, amb efectes 1 de juny de 2020, el contracte
d’arrendament  de  l’immoble  situat  al  carrer  València  núm.344-346,  al  districte  de
l’Eixample,  amb  la  mercantil  JOSEL,S.L.U.  (CIF  B-08236127),  per  un  termini  de  3  anys
prorrogable  fins  2  anys  més  amb  una  renda  mensual  de  85.500,00  euros,  més  l’IVA;
mes  les  despeses  corresponents,  més  l’IVA,  per  poder  ubicar-hi  dependències
municipals  i  amb  subjecció  a  les  normes  de  la  Llei  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
4.040.001,95 euros, IVA inclòs, de la partida 0701 20200 93311, amb el següent
desglossament:  per  l’exercici  2020,  763.688,15  euros,  IVA  inclòs;  per  l’exercici  2021,
1.335.363,28 euros, IVA inclòs; per l’exercici 2022, 1.362.070,54 euros, IVA inclòs; i per
l’exercici  2023,  578.879,98  euros,  IVA  inclòs;  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.

12. – (65/2020) AUTORITZAR la despesa per un import de 2.374.851,90 euros, en concepte
de pagament dels ingressos de publicitat als quioscos de premsa de Barcelona,
exceptuant els de La Rambla de Barcelona, condicionada la seva disposició als
ingressos efectius que es percebin en concepte de cànon de publicitat i de la seva
liquidació final.
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13. – (3-045/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-045/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’acord  amb  el  reconeixement  d’Ingrés
de la Fundació La Caixa, segons Conveni signat amb data 21 de gener de 2019, per
atendre despeses del programa Pla Barcelona Ciència 2020, per un import total de
199.990,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable
20051495;  i  PUBLICAR aquest  acord  a  la  Gaseta  Municipal.  DONAR COMPTE d’aquest
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

14. – (3-046/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-046/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 11.380.690,84 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.
20051891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (20SD00049PO) APROVAR el Projecte executiu de reparació del col·lector de l'avinguda
Josep Vicenç Foix amb la rotonda de Can Caralleu, d’iniciativa municipal promogut per
Barcelona  Cicle  de  l’Aigua,  SA,  d’acord  amb  l’informe  tècnic  de  4  de  maig  de  2020  i
amb  l’Auditoria  del  projecte  de  3  de  maig  de  2020  que  consten  degudament
incorporats  a l’expedient, amb un pressupost d’execució d’1.861.380,57 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  aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament.
AUTORITZAR  l’inici  immediat  de  l’execució  de  les  obres  per  les  raons  d’urgència  i
interès  públic  que  consten  als  informes  inclosos  a  l’expedient.  COMUNICAR-HO  a  les
dependències interessades en aquest procediment.

16. – (20140500M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 14003093-004 que té per objecte el Manteniment del clavegueram de
Barcelona, neteja de les aigües litorals així com l’execució de les obres de conservació
del clavegueram i nous claveguerons i reparació de claveguerons tenint en
consideració  criteris  ambientals,  d’eficiència  energètica,  d’smart  city  i  el  foment  de
l’ocupació  de  persones  amb  discapacitat  o  amb  dificultats  particulars  d’inserció  al
mercat laboral, adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente SA, amb NIF A28541639,
per un import màxim de 2.666.582,10 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 2.666.582,10 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 2.666.582,10 euros a l'aplicació pressupostària
D/22714/16011 0502. FIXAR en 121.208,28 euros l'import del reajustament de la
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garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències
de 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.

17. – (BC 2019/171) APROVAR el Projecte executiu de reparacions a centres de treball
d’espais  verds  a  diferents  Districtes  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb
els informes tècnics rebuts dels responsables Municipals afectats, que figuren a
l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  donen  per  reproduïts,  amb  un
pressupost  d'1.125.465,87  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); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sants-Montjuïc

18. – (3BC 2020/022) APROVAR el Projecte executiu actualitzat per a un equipament de
primera acollida per a persones sense llar i de la urbanització dels espais exteriors de
la parcel·la al carrer 60, número 9 de la Zona Franca de Barcelona, al Districte de Sants-
Montjuïc, 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 5.984.709,26 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 el conveni específic de cessió d'instal·lacions i servitud
de pas sobre terrenys a favor de Edistribución Redes Digitales SL de línies de Baixa
Tensió i FACULTAR la Gerent d'Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; PUBLICAR
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris
dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament.

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

19. – (233/20  (20XC0085))  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  l’Ens  d’Abastament  d’Aigua  Ter  Llobregat  (ATLL),  per  al  desenvolupament
de tasques de control de dues colònies de gats, d’acord amb el text del propi conveni.
FACULTAR  el  Sr.  Xavier  Patón  Morales  com  a  Gerent  de  l’Àrea  d’Agenda  2030,
Transició  Digital  i  Esports,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni  i  qualsevol  altre
document que se’n derivi.

Districte de Ciutat Vella

20. – (20202001) ESTABLIR la suspensió del contracte núm. 19002228 que té per objecte el
servei de Gestió i dinamització d'espais esportius (pistes de centres escolars i pistes
esportives) del Districte de Ciutat Vella, des del dia 14 de març inclòs i fins la

 



CG 21/20 8/13

finalització de l'estat d'alarma. La finalització de la suspensió del contracte es
notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la
suspensió del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'11
de maig de 2020 l'import d'indemnització parcial a favor d'Associació Esportiva Ciutat
Vella amb NIF G08941494 per la quantitat de 17.308,64 euros pel període comprés
entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 30 d'abril de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ per l'import indicat, a càrrec de de la partida
D/22611/34112 0601 de l'exercici 2020. ESTABLIR que per a la resta d'indemnitzacions
parcials que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de
presentar mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s'escau, la
variació o no dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer
període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració
tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

21. – (20200016) APROVAR inicialment les bases generals reguladores de la concessió de
subvencions per  dur a  terme activitats  per  facilitar  la  inclusió d’infants  a  les  activitats
de lleure educatiu de base voluntària. SOTMETRE a informació pública les esmentades
Bases per un termini de 20 dies hàbil 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  i  52  de  la  llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  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.  

22. – (20200181)  APROVAR Memoràndum d’Entesa  entre  els  Ajuntaments  de  Barcelona i  a
Tunis per a posar en funcionament un programa de cooperació entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Ajuntament de Tunis per a fomentar el desenvolupament institucional, la
modernització de l’administració i la millora de la gestió de serveis bàsics, reforçant la
governança democràtica, així com col·laborar en el desenvolupament tecnològic que
ajudi a incrementar el benestar dels ciutadans d’ambdues ciutats. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20189202) APROVAR la modificació, consistent en la substitució parcial de les
prestacions del contractista previstes a l'objecte del contracte les quals passen de ser
presencials a ser realitzades per mitjans electrònics en els termes que consten en
l'expedient, del contracte núm. 18000171 que té per objecte la Gestió del servei públic
dels casals de gent gran i del programa de promoció i dinamització de gent gran del
districte  de  Sants-Montjuïc,  amb  objectius  d’eficiència  social,  pel  període  comprès
entre el 14 de març de 2020 i el 9 de setembre de 2020, adjudicat a l'empresa
ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713, d’acord amb l’article 205.2.b)
de la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de Contractes  de Sector  Públic,  (LCSP)  i  l’article
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4.2  del  Decret  d’Alcaldia  de  23  de  març  de  2020  –ampliat  pel  Decret  d’Alcaldia  de  8
d’abril-,  pel  qual  s’estableixen  mesures  i  criteris  addicionals  en  la  contractació  del
sector  públic  municipal  amb  ocasió  de  l’impacte  econòmic  i  social  per  la  situació  de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que estableix que puguin haver-hi contractes
que, tot i no ser considerats essencials, es puguin continuar desenvolupant total o
parcialment, com és el cas, on es continuen realitzant prestacions d’anàloga naturalesa
de forma no presencial; i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

24. – (20189201) APROVAR la modificació, consistent en la substitució parcial de les
prestacions del contractista previstes a l'objecte del contracte les quals passen de ser
presencials a ser realitzades per mitjans electrònics en els termes que consten en
l'expedient, del contracte núm. 17004900 que té per objecte la Gestió dels serveis
d’infància-Ludoteques del Districte Sants-Montjuïc pel període comprès entre el 14 de
març de 2020 i el 7 de juliol de 2020, adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF
R5800395E,  d’acord  amb  l’article  107.1.c  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i
l’article 4.2 del Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2020 –ampliat pel Decret d’Alcaldia
de 8 d’abril-, pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del
sector  públic  municipal  amb  ocasió  de  l’impacte  econòmic  i  social  per  la  situació  de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que estableix que puguin haver-hi contractes
que, tot i no ser considerats essencials, es puguin continuar desenvolupant total o
parcialment, com és el cas, on es continuen realitzant prestacions d'anàloga naturalesa
de forma no presencial; i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esport.

25. – (20189205) APROVAR la modificació, consistent en la substitució parcial de les
prestacions del contractista previstes a l'objecte del contracte les quals passen de ser
presencials a ser realitzades per mitjans electrònics en el termes que consten en
l'expedient, del contracte núm. 18004461 que té per objecte la "Gestió i Dinamització
de l’Espai per Adolescents La Clau, Espai per Adolescents 12@16 i Projecte “Tarda Jove
al Poble-sec" pel període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 31 d’agost de 2020,
adjudicat  a  l'empresa  TASCA  SERVEIS  D  ANIMACIO,SL,  amb  NIF  B59533190,  d’acord
amb  l’article  205.2.b)  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  de  Sector
Públic,  (LCSP)  i  l’article  4.2  del  Decret  d’Alcaldia  de  23  de  març  de  2020  –ampliat  pel
Decret d’Alcaldia de 8 d’abril-, pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en la
contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que estableix que puguin haver-
hi contractes que, tot i no ser considerats essencials, es puguin continuar
desenvolupant total o parcialment, com és el cas, on es continuen realitzant
prestacions d'anàloga naturalesa de forma no presencial i DONAR COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

26. – (20179203) APROVAR la modificació, consistent en la substitució parcial de les
prestacions del contractista previstes a l'objecte del contracte les quals passen de ser
presencials a ser realitzades per mitjans electrònics en els termes que consten en
l'expedient, del contracte núm. 16005733 que té per objecte la Gestió i dinamització
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de l’Equipament municipal Espai Musical La Bàscula (Espai Jove) del Districte de Sants-
Montjuïc  pel període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 2 de febrer de 2021,
adjudicat  a l'empresa Tasca Serveis  d'Animació,  SL,  amb NIF B59533190,  d’acord amb
l’article  107.1.c  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 4.2 del Decret
d’Alcaldia de 23 de març de 2020 –ampliat pel Decret d’Alcaldia de 8 d’abril-, pel qual
s’estableixen  mesures  i  criteris  addicionals  en  la  contractació  del  sector  públic
municipal  amb  ocasió  de  l’impacte  econòmic  i  social  per  la  situació  de  crisi  sanitària
ocasionada pel COVID-19, que estableix que puguin haver-hi contractes que, tot i no
ser considerats essencials, es puguin continuar desenvolupant total o parcialment,
com és el cas, on es continuen realitzant prestacions d'anàloga naturalesa de forma no
presencial; i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport.

Districte de Sant Martí

27. – (20181013) ESTABLIR la suspensió total del contracte núm. 18001022-002 que té per
objecte la gestió i dinamització dels casals de gent gran del districte de Sant Martí, des
del dia 14 de març inclòs i fins la finalització de l'estat d'alarma. La finalització de la
suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les
circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte; RECONÈIXER, de
conformitat amb l'informe tècnic emès el 13 de maig de 2020 l'import d'indemnització
parcial a favor d'Incoop SCCL amb NIF F60137411 per la quantitat de 27.555,99 euros
pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 19.04.2020; AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ per l'import indicat, a càrrec de de la partida
D/22611/92011 0610 de l'exercici 2020; ESTABLIR que per a la resta d'indemnitzacions
parcials que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de
presentar mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s'escau, la
variació o no dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer
període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració
tècnica i corresponent resolució; i NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

28. – (20204157_20001196) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de
formació del personal del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, en matèria de seguretat, emergències i protecció civil,
amb núm. de contracte 20001196, amb un pressupost base de licitació de
1.874.278,67 euros, exempt d'IVA, determinat en funció de preus unitaris, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques, a l'empara de l'article 168.a.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladors
del contracte; AUTORITZAR l'esmentada despesa a favor de l'INSTITUT DE SEGURETAT
PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF Q0801494F, amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 705.828,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/16200/13613 0400, un import (IVA inclòs) de 38.760,00
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/16200/13213 0400, un import (IVA inclòs) de 808.508,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/16200/13613 0400, un
import (IVA inclòs) de 38.760,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/16200/13213 0400, un import (IVA inclòs) de 269.502,67
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/16200/13613 0400, un import (IVA inclòs) de 12.920,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/16200/13213 0400, tot
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
l'actual;  ADJUDICAR  el  contracte  a  l’esmentada  entitat  de  conformitat  amb  la  seva
proposició i amb la proposta continguda en l'expedient; DISPOSAR la despesa pels
imports i amb el desglossament assenyalats més amunt, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 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'adjudicatari 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. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

29. – (2020-0015) INICIAR l'expedient per a la aprovació del Contracte Marc que té per
objecte la contractació dels Serveis de suport a processos comunitaris: Lot 1:
Producció de coneixement, estudis i diagnòstics, amb un import de 197.835,00 euros
(IVA inclòs), Lot 2: Suport, dinamització i acompanyament a projectes comunitari, amb
un import de  209.088,00 euros( IVA inclòs); amb núm. de contracte 20000945,  i amb
un pressupost global base de licitació de 406.923,00 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat d'1.008.900,00 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte Marc amb mesures de contractació pública sostenible
esmentat. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació, mitjançant tramitació
ordinària,  amb  la  utilització  del  procediment  obert,  a  l’empara  de  l’article  219  i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

30. – (01SD/20)  APROVAR  la  proposta  de  realització  d’una  nova  prova  pilot,  adjunta  en  el
present acord,  de diversificació horària  a  l’escola bressol  municipal  Germanetes (nom
provisional)  i  de  finalització  de  la  prova  pilot  realitzada  a  l’escola  bressol  municipal
Aurora. APLICAR als grups pilot d’horari reduït (de matí o de tarda) de l’escola bressol
municipal Germanetes (nom provisional) els preus públics específics per als grups
d’horari reduït (de matí o tarda) previstos a la normativa de preus públics per a l’escola
bressol municipal Aurora (apartat 3.1.5 dels preus públics aprovats per la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, el 31 de gener de 2019, i publicats al BOP d’1 de
febrer de 2019).
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31. – (2SD/20 ) APROVAR el projecte normatiu del nou Reglament del Consell de la Formació
Professional de la ciutat de Barcelona, i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i
següents del Reglament Orgànic Municipal.

Districte de l'Eixample

32. – (S20-0257-CV) APROVAR el  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de l’Eixample i  el  Consorci  d’Educació de Barcelona (CEB) núm. S20-0257-CV,
que té per objecte portar a termes actuacions per garantir la seguretat dels
equipaments  educatius  de  la  Ciutat  de  Barcelona.  FACULTAR  a  l’Im.  Sr.  Jordi  Martí
Grau, Regidor del Districte, per la seva signatura.

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (20172114) AUTORITZAR l’addenda,  de mutu acord,  amb motiu de l’increment de les
activitats de formació per a persones joves i adultes contemplades en el projecte
d’activitats  contingut  en  el  conveni  núm.17S17394  i  expedient  núm.  20172114,
aprovat el 23 de novembre de 2017, que té per objecte la gestió cívica de
l’equipament  municipal  Lleialtat  Santsenca,  situat  al  Districte  de  Sants-Montjuïc”,
durant  el  termini  comprès  entre  l’1  de  gener  de  2020  i  el  31  de  desembre  de  2020;
AUTORITZAR I APROVAR la despesa, prevista al referit conveni, per un import de
60.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/48712 92416 (0603), a
càrrec  del  pressupost  de  l’exercici  2020,  a  favor  de  la  Coordinadora  d’Entitats  per  la
Lleialtat Santsenca, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici
corresponent;  REQUERIR  l’entitat  gestora  per  tal  que,  en  el  termini  de  5  dies  hàbils,
comparegui a les dependències municipals per la signatura de l'addenda del conveni
de  formalització  de  la  gestió  cívica;  REQUERIR  l’entitat  gestora  per  tal  que,  en  el
termini  màxim de 3 mesos de la  data de finalització de l’activitat,  presenti  justificació
amb  un  compte  justificatiu  que  haurà  d’incloure  la  memòria  d’actuació  i  memòria
justificativa del cost total del projecte, i FACULTAR, per a la seva signatura al Il·lm. Sr.
Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.

34. – (20209201) APROVAR la modificació, consistent en la substitució parcial de les
prestacions del contractista previstes a l'objecte del contracte les quals passen de ser
presencials a ser realitzades per mitjans electrònics en els termes que consten en
l'expedient, del contracte núm. 19005024 que té per objecte el Servei de dinamització
de l’equipament i  prestació de serveis  socioculturals  del  Centre Cultural  Albareda,  pel
període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 10 de març de 2021, adjudicat a
l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, d’acord amb l’article 205.2.b) de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic,  (LCSP) i  l’article 4.2
del Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2020 –ampliat pel Decret d’Alcaldia de 8 d’abril-
,  pel  qual  s’estableixen  mesures  i  criteris  addicionals  en  la  contractació  del  sector
públic  municipal  amb  ocasió  de  l’impacte  econòmic  i  social  per  la  situació  de  crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, que estableix que puguin haver-hi contractes que,
tot i no ser considerats essencials, es puguin continuar desenvolupant total o
parcialment, com és el cas, on es continuen realitzant prestacions d’anàloga naturalesa
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de forma no presencial; i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

Districte de Nou Barris

35. – (19010011/19003537-001) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 19003537-
001 que té per objecte la gestió del Centre Cívic Can Verdaguer, amb mesures de
contractació pública sostenible, a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-
19, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins la finalització de l'estat d'alarma,
adjudicat a Club Lleuresport, amb NIF G60320132 . La finalització de la suspensió del
contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han
donat  lloc  a  la  suspensió  del  contracte.  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l’informe
tècnic  emès  el  12  de  maig  de  2020  l’import  d'indemnització  parcial  a  favor  de
l'empresa Club Lleuresport, amb NIF G60320132, la quantitat de 5.241,94 euros pel
període  comprés  entre  el  dia  14  de  març  de  2020  i  el  dia  30  d’abril  de  2020.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER L’OBLIGACIÓ per l’import indicat, a càrrec de de
la  partida  226.11  337.11  0608  de  l’exercici  2020.  ESTABLIR  que  per  a  la  resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s'hagin  d'efectuar  durant  el  període  de  suspensió,  el
contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels imports i despeses indemnitzables que
s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de procedir al seu
reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present
resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

EL SECRETARI GENERAL
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