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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D'OCTUBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 22 d'octubre de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (424/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Zapater Rivera
(mat. 24518) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de
Bombers de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública
com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  150  hores  en  l’any  2020.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (425/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iván Casanovas Ferrandez
(mat. 25500) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de
Bombers  de  Sant  Andreu  de  la  Gerència  d'Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat
pública  com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb
una dedicació de 150 hores en l’any 2020. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
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Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit  de l'Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada segons
la  declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

3. – (433/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Andres Robres (mat.
25315) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de
l'Eixample  de  la  Gerència  d'Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública  com  a
professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150
hores  en  l’any  2020.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i  següents  de  la  Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  les
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  en
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016,
que  declara  d’interès  públic  la  realització  habitual  de  funcions  docents  en  l’àmbit  de
l'Institut  de  Seguretat  Pública  de Catalunya,  en el  marc  de l’activitat  de  formació  que
imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de
Catalunya,  per  part  del  personal  que  presta  serveis  a  l’Ajuntament  de  Barcelona
(Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada  segons  la
declaració  d’interès  públic  de  l’esmentat  acord  no  podrà  afectar  la  dedicació  a
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (443/2020) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el
compliment  de  l’objectiu  de  l’estabilitat  pressupostària,  en  el  termes  d’allò  previst  a
l’article  19  de  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2018;  APROVAR
l’Oferta Pública d’ocupació de 597 places per a l’exercici 2020 en règim funcionarial en
els  següents  termes:  17  places  de  Gestió  d’Administració  General  (grup  A,  subgrup
A2)  de  l’escala  d’administració  general,  sots  escala  gestió;  134  places  d’Auxiliar
Administratiu/va  (grup  C,  subgrup  C2)  de  l’escala  d’administració  general,  sots  escala
d’administració general; 3 places d’Educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup A2) de
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 4 places de Professor/a de Música
(grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 10 places
de  TM  Arquitectura  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots
escala  tècnica;  10  places  de  TM  Enginyeria  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala
d’administració  especial,  sots  escala  tècnica;  10  places  de  TM d’Educació  Social  (grup
A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala  tècnica;  51  places  de
TM Treball Social (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala
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tècnica; 1 plaça de TM Tecnologies de la Informació i Comunicació (grup A, subgrup
A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala  tècnica;  15  places  de  TS
Arquitectura  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial  sots  escala
tècnica;  1  plaça  de  TS  Art  i  Història  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració
especial  sots  escala  tècnica;  12  places  de  TS  Dret  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala
d’administració especial, sots escala tècnica; 1 plaça de TS Economia (grup A, subgrup
A1) de l’escala d’administració especial,  sots escala tècnica; 9 places de TS Enginyeria 
(grup A, subgrup A1)  de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 19 places
de  TS  Gestió  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala
tècnica;  10  places  de  TS  Informació  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració
especial, sots escala tècnica; 4 places de TS Organització  (grup A, subgrup A1) de
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 28 places de TS Psicologia (grup A,
subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala  tècnica;  6  places  de  TS
Pedagogia  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala
tècnica; 2 places de TS Tecnologies de la Informació i Comunicació (grup A, subgrup
A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sots  escala  tècnica;  250  places  d’agent  de  la
Guàrdia  Urbana  (grup  C,  subgrup  C2)  de  la  l’escala  d’administració  especial,  sots
escala serveis especials, classe policia local; APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 2
places  per  a  l’exercici  2020  en  règim  laboral  en  els  següents  termes:  1  plaça  de
Tècnic/a Mig Logopèdia , del grup 2 de tasques de caràcter tècnic, subgrup A2; 1 plaça
d’Ajudant  de  Serveis  Auxiliars,  del  grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració
Municipal,  agrupacions  professionals;  ESMENAR  l’errada  material  en  l'aprovació  de
l'oferta  pública  2019  en  el  sentit  de:  On  diu  “6  places  d’Ajudant  de  Serveis  Especials,
del  grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració  Municipal,  agrupacions
professionals”,  ha  de  dir:  “6  places  d’Ajudant  de  Serveis  Auxiliars,  del  grup  1  de
tasques  de  suport  a  l’Administració  Municipal,  agrupacions  professionals”;  PUBLICAR
l’acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció
General  d'Administració Local  de la Generalitat  de Catalunya i  al  Ministeri  d’Hisenda i
Administracions públiques; i DONAR COMPTE del present acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (444/2020)  CONVOCAR  27  places  d’Ajudant  de  Serveis  Auxiliars  de  l´Ajuntament  de
Barcelona, mitjançant oposició lliure. APROVAR les bases que han de regir aquesta
convocatòria. 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 al
web de  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR COMPTE d’aquest  acord  a  la  Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (20002320) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'elaboració,
subministrament de material i correcció de les proves psicotècniques i de
coneixements de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 20002320,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 387.979,24 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat de 1.346.704,80 euros; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 320.644,00
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euros i import de l'IVA de 67.335,24 euros; i amb càrrec a la partida i pressupost amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 387.979,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

7. – (20002926) INICIAR l'expedient per a la contractació del LOT 1 (Altres treballs de
col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans interventors
(Barcelona)  basada en l’Acord Marc  de serveis  de  col·laboració  amb la  intervenció  en
les  actuacions  d’auditoria  pública  i  control  financer  de  subvencions  amb  destinació  a
les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte
20002926, amb un pressupost base de licitació de 520.421,00 euros (IVA inclòs) i un
valor estimat de 645.150,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i
el document de licitació corresponent a la present contractació; CONVOCAR la licitació
per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada despesa amb càrrec a les partides i
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 260.210,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 260.210,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705 del
Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021/2022,
condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos
corresponents. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’ Economia i Hisenda.

8. – (20002972) INICIAR l'expedient per a la contractació del LOT 2 (Servei de col·laboració
en  les  actuacions  d’auditoria  de  comptes  de  les  entitats  subjectes  al  RD  424/2017
(Barcelona)  per  als  Organismes  Autònoms  municipals)   basada  en  l’Acord  Marc  de
serveis  de  col·laboració  amb  la  intervenció  en  les  actuacions  d’auditoria  pública  i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20002972, amb un pressupost base de
licitació de 384.885,28 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 477.130,50 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document de licitació
corresponent a la present contractació; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada despesa amb càrrec a les partides i
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 192.442,64
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 192.442,64 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705 del
Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021/2022,
condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos
corresponents. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’ Economia i Hisenda.

9. – (20002978) INICIAR l'expedient per a la contractació del LOT 3 (Servei de col·laboració
en  les  actuacions  d’auditoria  de  comptes  de  les  entitats  subjectes  al  RD  424/2017
(Barcelona) per a les Entitats públiques empresarials locals municipals i societats
mercantils no sotmeses a auditoria obligatòria)  basada en l’Acord Marc de serveis de
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col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer
de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06),
amb núm. de contracte 20002978, amb un pressupost base de licitació de 322.208,48
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 399.432,00 euros; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present
contractació; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR
l'esmentada despesa amb càrrec a les partides i pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 161.104,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de
161.104,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705 del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de
l'exercici  2021/2022,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els
pressupostos  corresponents.  DONAR  COMPTE  d'aquest  acord  a  la  Comissió  d’
Economia i Hisenda.

10. – (20003219) INICIAR l'expedient per a la contractació del LOT 4 (Servei de col·laboració
en  les  actuacions  d’auditoria  de  comptes  de  les  entitats  subjectes  al  RD  424/2017
(Barcelona) per als Consorcis, fundacions i associacions de l'Ajuntament de Barcelona)
basada  en  l’Acord  Marc  de  serveis  de  col·laboració  amb  la  intervenció  en  les
actuacions  d’auditoria  pública  i  control  financer  de  subvencions  amb  destinació  a  les
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20003219,
amb un pressupost base de licitació de 511.370,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
de 633.930,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document
de licitació corresponent a la present contractació; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada despesa amb càrrec a les partides i
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 255.685,10
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 255.685,10 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705 del
Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021/2022,
condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos
corresponents. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’ Economia i Hisenda.

11. – (20003220) INICIAR l'expedient per a la contractació del LOT 5 (Auditoria de comptes
de les entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria) basada en
l’Acord  Marc  de  serveis  de  col·laboració  amb  la  intervenció  en  les  actuacions
d’auditoria  pública  i  control  financer  de  subvencions  amb  destinació  a  les  entitats
locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20003220, amb un
pressupost base de licitació de 655.277,92 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
812.328,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document de
licitació corresponent a la present contractació; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada despesa amb càrrec a les partides i
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 327.638,96
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 327.638,96 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705 del
Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021/2022,
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condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos
corresponents. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’ Economia i Hisenda.

12. – (17004824-004 (0002/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 108 del TRLCSP, el
contracte 17004824-004 que té per objecte manteniment sist.seguretat, incendis lot 1,
adjudicat a l'empresa Sabico Seguridad SA, amb NIF A20202487, per un import màxim
de 61.226,75 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 61.226,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 9.025,26 euros a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un
import (IVA inclòs) de 32.201,49 euros a l'aplicació pressupostària D/21300/93312
0200; un import (IVA inclòs) de 20.000,00 euros a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0705. FIXAR en 2.525,03 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de l'administració 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.  

13. – (17004830-003 (0002/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 108 del TRLCSP, el
contracte 17004830-003 que té per objecte manteniment sist.seguretat, incendis lot 2,
adjudicat a l'empresa Inv Proteccion SL, amb NIF B85582013, per un import màxim de
33.971,50 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 33.971,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec
a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 13.127,25 euros a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA
inclòs) de 8.021,95 euros a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import
(IVA inclòs) de 12.822,30 euros a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601.
FIXAR en 1.403,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de l'administració 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.

14. – (16005829-004)  MODIFICAR  per  ampliació  del  seu  import  a  l'empara  de  l’article  106
del TRLCSP, el contracte 16005829-004 que té per objecte el servei de producció de
peces multimèdia, audiovisuals i fotografies, per donar suport a la Direcció de
Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa Goroka Contents SL,
amb NIF B63764476, per un import de 253.570,02 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 35.997,50 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 35.997,50 euros a l'aplicació
pressupostària D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2021. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de
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l'esmentat contracte per un import de 217.572,52 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 217.572,52 euros a l'aplicació pressupostària D/22719/92523
0705. FIXAR en 10.478,10 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de
l'administració 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 i Seguretat i
Prevenció.  

15. – (17002430-003 (0634/17)) PRORROGAR per un període comprès des del 01.11.2020
fins el 31.10.2021, el contracte 17002430-003 que té per objecte Subministrament
carburants centralitzats, adjudicat a l'empresa Solred, S.A., amb NIF A79707345, per
un import total de 741.760,00 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 123.260,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import net de 17.355,37 euros i import IVA de 3.644,63 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400; un import net de
82.644,63 euros i import IVA de 17.355,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22103/13211 0400; un import net de 214,88 euros i import IVA de
45,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605; un
import net de 1.652,89 euros i import IVA de 347,11 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 618.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2021 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import net de 86.776,86 euros i import IVA de 18.223,14 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400; un import net de
413.223,14 euros i import IVA de 86.776,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22103/13211 0400; un import net de 1.157,02 euros i import IVA de
242,98 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605; un
import net de 10.000,00 euros i import IVA de 2.100,00 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2021. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

16. – (inversions)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 29 d'octubre de 2020.

17. – (20S06383) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020  a favor de Planeta Med, SL, amb NIF B61008587, per
l'execució del projecte DocBarcelona Festival i Activitats d'Indústria 2020, per un
import de 45.000,00 euros, equivalent el 11,17% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 403.031,58 euros i una durada fins al 31.12.2020, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2.de la normativa general reguladora de les subvencions,
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en
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convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que
consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de Planeta Med, SL.
la despesa total de 45.000,00 euros, dels quals 45.000,00 euros amb càrrec a l'/les
aplicació/ns pressupostària/es D/0700/47950/43211 del pressupost de l'any 2020, en
concepte de Projecte DocsBarcelona 2020. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts en data màxima 31/03/2021.
Aquest haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats
realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una
relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos
i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada.

18. – (20S06452) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020 a favor de la FUND. ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA
CATALANA, amb NIF G59684548, per l'execució del projecte anomenat Barcelona
Obertura, per un import de 200.000,00 euros equivalent el 44,44% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 450.000,00 euros i una durada fins al 31
de desembre de 2020, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2.de la normativa general reguladora
de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
2010.DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient.AUTORITZAR, DISPOSAR i
OBLIGAR a favor de la FUND. ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA CATALANA la
despesa total de 200.000,00euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48904/43211 del pressupost de l'any 2020, en concepte del Projecte "Barcelona
Obertura".REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3
mesos, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

19. – (419/20)  APROVAR  inicialment  les  bases  particulars  del  sorteig  del  “Rasca  de
Nadal”.ORDENAR  la  publicació  de  les  esmentades  Bases  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència
d’aquest  anunci  en  la  Gaseta  Municipal.SOTMETRE-LES  a  informació  pública  per  un
termini  de  20  dies  hàbils  a  partir  del  dia  següent  al  de  l’esmentada  publicació
i,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.

20. – (56/2020)  APROVAR  el  traspàs  de  l’expedient  número  56/2020  en  concepte  de
“Negociat  MobileID”,  adjudicat  a  Firmaprofesional  SA de l’exercici  2019 al  Pressupost
General  de l’Ajuntament de Barcelona de  2020 per  un import  de 14.122,88 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 2020.

21. – (3-076/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-076/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.855.081,00 euros, per fer front a despeses de
l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, derivades de l’impacte de la COVID-19
en l’activitat i  teixit  cultural,  de conformitat amb la documentació i  amb la distribució

 



CG 39/20 9/18

d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20072191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

22. – (3-111/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-111/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.064.908,63  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.
20101991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

23. – (3-112/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-112/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 6.035.500,00 euros, per fer front a despeses de
l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, derivades de l’impacte de la COVID-19
en l’activitat i  teixit  cultural,  de conformitat amb la documentació i  amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20102091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

24. – (3-113/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-113/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  248.328,00  euros,  per  finançar  projectes
municipals en matèria de turisme, gestionats pels Districtes de Gràcia i Sant Martí, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20102191;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

25. – (20200244D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001090, que té per objecte el servei de
manteniment dels sistemes de control de velocitat mitjançant cinemòmetres- radars
de punt a la ciutat de Barcelona (2020-2022), amb mesures de contractació pública
sostenible a TRADESEGUR, SA amb NIF A80015506, amb una baixa sobre el preu de
sortida del 13,09%, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 538.510,50 euros IVA inclòs, dels
quals 445.050,00 euros corresponen al preu net i 93.460,50 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 179.503,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 269.255,25
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 89.751,75 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
22.252,50 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
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requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Félix
Campos Les, tècnic del Departament de Gestió de la Mobilitat. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

26. – (20200244A1N) ALLIBERAR la quantitat de 81.092,26 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20001090 que té per objecte el servei de
manteniment dels sistemes de control de velocitat mitjançant cinemòmetres- radars
de punt a la ciutat de Barcelona (2020-2022), amb mesures de contractació pública
sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa TRADESEGUR, SA, amb NIF
A80015506, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 27.030,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de
40.546,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 13.515,38 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. DONAR
COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

27. – (20160081-001) PRORROGAR, pel període comprès des del 01.11.2020 fins el
23.01.2021  el contracte 16003250-004 que té per objecte el servei de neteja de
Pintades, eliminació de cartells, retirada d'altres elements de la via pública i el foment
de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral (2016-
2019), adjudicat a l'empresa CESPA SA, amb NIF A82741067,  període que correspon al
temps de suspensió del contracte a causa de la COVID-19, d'acord amb els informes i
documentació que consta a l'expedient. REAJUSTAR les anualitats de l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 248.328,21 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 248.328,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502; un import (IVA inclòs) de -248.328,21
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

28. – (20XC0140) APROVAR el conveni de col·laboració en el desenvolupament del Mapa
Barcelona més sostenible, entre l'Ajuntament de Barcelona i Societat Catalana
d'Educació Ambiental (SCEA), Opcions de Consum Responsable SCCL (OCR), Espai
Ambiental SCCL, Fundació Privada Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable (REZERO), Col.legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Associació de
Turisme Sostenible ETHNIC, Fundació Ciència en Societat, Espai Tres-Territori i
Responsabilitat Social, Naturalwalks, Raons Públiques SCCL, Som Natura, Peix al Plat,
Animal Lattitude. FACULTAR el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Sr. Frederic
Ximeno Roca, per la seva signatura. NOTIFICAR la seva aprovació als interessats.
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Districte de Sants-Montjuïc

29. – (20PL16793) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 delimitat a la MpPGM de
La Marina del Prat Vermell; promogut per CALAGRAN SAU; EXPOSAR-LO al públic pel
termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte d'Horta-Guinardó

30. – (15PL16310)  DESISTIR,  d’acord  amb  l’article  93  de  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, del Pla Especial
Urbanístic  i  de  Millora  Urbana  d’ordenació  del  subsòl  de  l’Avinguda  de  Can  Marcet  i
Modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ordenació del subsòl
de la Plaça Botticelli; aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en sessió de 25 de
març  de  2015,  pels  motius  exposats  a  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
Planejament  que es  dóna per  reproduït  i  a  efectes  de  motivació  s’incorpora  a  aquest
expedient;  i  en  conseqüència,  DECLARAR  finalitzat  el  procediment  i  procedir  a  l’arxiu
de les actuacions.

31. – (20PL16806) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la  regulació  de  l’equipament
docent  situat  al  carrer  Arenys  83X;  d’iniciativa  municipal  a  proposta  del  Consorci
d’Educació  de  Barcelona;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE’L  al
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Nou Barris

32. – (20PL16810) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
reordenació  dels  equipaments  situats  a  l’illa  del  Mercat  de  Montserrat  en  la
confluència de la Via Favència, el carrer d’Aiguablava i del carrer de Els Torres al barri
de Les Roquetes; promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; EXPOSAR-
LO  al  públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE’L  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació  definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

33. – (8BD 2016/137) APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte executiu i estudi de seguretat i
salut de la reurbanització dels Interiors de Canyelles, 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  9.930.348,38  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), i en un
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dels diaris de més circulació a Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament.

Districte de Sant Andreu

34. – (20obo194) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització del Barri de Bon Pastor
Fase  F,  al  Districte  de  Sant  Andreu,  a  Barcelona,  d’iniciativa  pública,  d’acord  amb
l’Informe  Tècnic  del  Projecte  de  22  de  juny  de  2020,  que  figura  a  l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de
25.818.609,55 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò
que  preveu  l’art.  89.6  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el
Text  Refós  de  la  Llei  d’urbanisme;  PUBLICAR  aquest  acord  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris de més circulació de la província, a la
Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats
en aquest procediment.

35. – (20PL16794) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca de
Can Barbosa, situada al carrer Pons i Gallarza núm. 10; promogut per CAN BARBOSA
SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a
la  seva  aprovació  definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sant Martí

36. – (19g428)  RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  en  el  tràmit  d’informació  pública  del
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU 3 del PMU
de  l’illa  delimitada  pels  carrers  d’Àlaba,  del  Doctor  Trueta,  d’Àvila  i  de  l’avinguda
d’Icària, en el sentit que justificadament i raonada, figura en l’informe de la Direcció de
Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de  30  de  setembre
de  2020,  que  consta  en  l’expedient  i  que  es  dona  per  reproduït.  APROVAR
definitivament,  a  l’empara  de  l’article  119.2.a)  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  el  Projecte  de
reparcel•lació,  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  del  PAU  3  del  PMU  de  l’illa
delimitada  pels  carrers  d’Àlaba,  del  Doctor  Trueta,  d’Àvila  i  de  l’avinguda  d’Icària,
formulat  per  la  Junta  de  Compensació  constituïda  a  l’efecte,  que  incorpora  les
modificacions  derivades  de  l’acord  d’aprovació  inicial.  DETERMINAR,  de  conformitat
amb  l’article  153  del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  que  la  fermesa  en  via
administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà
essencialment  els  efectes  econòmics  i  jurídics  continguts  a  l’article  127 del  Text  refós
de la Llei d’urbanisme, i per tant, entre d’altres, l’extinció dels drets i càrregues que es
relacionen  en  l’esmentat  projecte  de  reparcel·lació,  per  incompatibilitat  amb  el
planejament.  PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en un diari dels de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a
tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

37. – (20200204) INICIAR l'expedient per a la contractació de Campanya de Vacances d'Estiu
2020-2022, amb núm. de contracte 20003106, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 460.968,88
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 761.932,04 euros; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCARla licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 380.966,02
euros i import de l'IVA de 80.002,86 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 23.048,44
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23213 0200, un import (IVA inclòs) de 230.484,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200, un
import (IVA inclòs) de 207.436,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'article 103 de la LCSP. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

38. – (20S00188-001) ANUL·LAR PARCIALMENT L'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa
per un import de 5.118,90 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest
mateix document, de la subvenció del conveni de col·laboració per la gestió cívica del
Punt d'Informació Jove, entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte d'Horta-Guinardó) i
el Consell de Joventut del Districte d'Horta-Guinardó, amb NIF G59168641, aprovat per
acord de la Comissió de Govern en sessió de data 23 de gener de 2020, i formalitzat en
data 24 de gener de 2020, que correspon a la part proporcional de la subvenció pel
període no executat del dia 1 de gener al dia 24 de gener de 2020.

Districte de Nou Barris

39. – (20010012/20000936) ADJUDICAR el contracte núm. 20000936L01, que té per objecte
la Gestió dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures
de contractació pública sostenible, Lot 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil
Vallbona i Casal Infantil La Trinitat Nova, a l'empresa INCOOP, S.C.C.L., amb NIF
F60137411 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l’expedient  i  d’acord  amb  la  proposició  que  ha  presentat  en  ser  considerada  l'oferta
més  avantatjosa,  pel  preu  de  246.974,00,  euros,  exempt  d’IVA.  DISPOSAR  a  favor  de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (exempt d’IVA) de 227.976,00 euros, a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l’aplicació  pressupostària  D/22719/23212  0608;  un  import  (exempt  d’IVA)  de
18.998,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l'any  2020  i  a  l'aplicació  pressupostària
D/22719/23212 0608. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 12.348,70 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
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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 Mercè Garcia del Estal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

40. – (20010012/20000936L02) ADJUDICAR el contracte núm. 20000936L02, que té per
objecte la Gestió dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb
mesures de contractació pública sostenible, Lot 2: Ludoteca La Guineu, Casal Infantil
Roquetes, Casal Infantil Canyelles i pati de l'Escola Prosperitat, a l'empresa RELLEU
CULTURAL SL amb NIF B66987769 de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 290.039,40 euros IVA inclòs, dels
quals 263.672,18 euros corresponen al preu net i 26.367,22 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 266.272,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608; un import (IVA inclòs) de 23.767,28
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0608. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 13.183,61 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte Mercè Garcia del Estal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

41. – (20010012/20000936L03) ADJUDICAR el contracte núm. 20000936L03, que té per
objecte la Gestió dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb
mesures de contractació pública sostenible, Lot 3: Casal Infantil El Turó, Casal Infantil
Vilapicina i Ludoteca Sóller, a l'empresa RELLEU CULTURAL SL amb NIF B66987769 de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 266.367,95 euros IVA inclòs, dels quals 242.152,68 euros
corresponen al preu net i 24.215,27 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 244.421,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0608; un import (IVA inclòs) de 21.946,40 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212
0608. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
12.107,63 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
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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 Sra.
Mercè Garcia del Estal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

42. – (20XC0144) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Junta Constructiva del Temple de la Sagrada Família per a la millora de la
Seguretat Pública del Temple i el seu entorn. DESIGNAR l'Im. Sr. Albert Batlle
Bastardas,  Cinquè  Tinent  d’Alcalde,  per  a  la  firma  del  document  de  formalització  del
conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

43. – (0823/18) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 i fins el 31
de desembre de 2022, el contracte 18003157 que té per objecte els serveis
d’informació,  formació,  atenció,  mediació de conflictes,  assessorament,  debat  i  diàleg
respecte a les diferents creences religioses i conviccions presents a Barcelona
mitjançant l’Oficina d’Afers Religiosos, adjudicat a l'empresa FUNDACIO PRIVADA BAYT
AL-THAQAFA, amb NIF G63231476, per un import total de 443.202,42 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
443.202,42 euros (exempt d'IVA) amb el següent desglossament: 221.601,21 euros,
exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/22731/23251 0800 i 221.601,21 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2022 i
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/22731/23251 0800; condicionat a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis 2021 i 2022. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. – (2020-0064)  DEIXAR SENSE  EFECTE  l’acord  pres  a  la  Comissió  de  Govern  en  sessió  de
17  de  setembre  de  2020,  d'aprovació  del  Conveni  entre  l’Administració  de  la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, i l'Ajuntament de
Barcelona per col·laborar en les obres de reforma, ampliació i millora de centres
educatius públics a la ciutat de Barcelona (codi conveni 20XC0162), amb motiu de la
signatura d'un nou conveni.

45. – (2020-0064  /  20XC0263)  APROVAR  el  Conveni  entre  l’Administració  de  la  Generalitat
de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, i l'Ajuntament de Barcelona per
col·laborar en les obres de reforma, ampliació i millora de centres educatius públics a
la ciutat de Barcelona (codi conveni 20XC0263) que regula la col·laboració entre
ambdues parts per a dur a terme les obres de reforma, arranjaments i millora (RAM)
que siguin necessàries en els centres educatius públics de la ciutat de Barcelona, amb
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una  aportació  de  52.000.000,-€  per  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  través  del
Departament d’Educació a l’Ajuntament de Barcelona, durant el període 2020-2026.

Districte de l'Eixample

46. – (20199205)  APROVAR  l'addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  l’Associació  Xarxa  Dos  Deu,  amb  NIF  G66160763  que  instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa, de conformitat amb els
articles 22.2.a i 28  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona, per un import de 15.500,00 euros que representa el 100% del
projecte.DECLARAR  la  no-inclusió  en  convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic
justificades  en  els  informes  que  consten  en  l’expedient.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la
despesa per un import de 15.500,00 euros amb càrrec al pressupost i partida en
aquest  mateix  document,  a  favor  de  l’ASSOCIACIÓ  XARXA  DOS  DEU  amb  NIF
G66160763  per  l’ADDENDA  AL  CONVENI  DE  GESTIÓ  CÍVICA  ASSOCIACIÓ  XARXA  DOS
DEU. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a
partir  de  la  finalització  de  l’execució  del  projecte,  presenti  el  balanç  econòmic  i  la
memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'Im. Sr.
Jordi  Martí  Grau  Regidor  del  Districte  de  l’Eixample  per  la  signatura  de  l’esmentada
addenda  al  conveni  de  gestió  cívica,  així  com  la  de  tots  aquells  documents  que  se’n
derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Culturals i Esports.

47. – (20179203)  APROVAR  l'addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  la  FEDERACIÓ  D’ENTITATS  DE  CALÀBRIA  66,  amb  NIF  G66605031  que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa mitjançant concessió directa,
de conformitat amb els articles 22.2.a i 28  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 15.500,00 euros que representa el 100%
del projecte casals comunitaris calàbria 66. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria
pública  per  raons  d’interès  públic  justificades  en  els  informes  que  consten  en
l’expedient.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  per  un  import  de  15.500,00  euros
amb càrrec al pressupost i partida en aquest mateix document, a favor de la
FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CALÀBRIA 66 amb NIF G66605031 per l’addenda al Conveni
de Gestió Cívica Fed. d'Entitats de Calàbria 66. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal
que,  en  el  termini  màxim  de  3  mesos  a  partir  de  la  finalització  de  l’execució  del
projecte, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i
justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'Im. Sr. Jordi Martí Grau Regidor del Districte
de l’Eixample per la signatura de l’esmentada addenda al conveni de gestió cívica, així
com la de tots  aquells  documents que se’n derivin.  DONAR COMPTE a la  Comissió de
Drets Socials, Culturals i Esports.

Districte de Sants-Montjuïc

48. – (2020002) PRORROGAR, de mutu acord i segons estableix la seva clàusula cinquena el
termini de vigència del conveni núm. 19S18795 expedient núm. 20202002, aprovat el
23 de gener de 2020, que té per objecte el desenvolupament de LA GESTIÓ CÍVICA DEL
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CASAL DE BARRI SANT CRISTÒFOL, del Districte de Sants-Montjuïc, durant el termini
comprès  entre  l’1  de  gener  de  2021  i  el  31  de  desembre  de  2021.  AMPLIAR
L’AUTORITZACIÓ  I  DISPOSICIÓ  de  despesa  per  un  import  de  32.000,00  euros  amb
càrrec a la posició pressupostària número 0603/48715/92416 de l’exercici 2021 a favor
de  l’entitat  ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  DE  SANT  CRISTÒFOL,  amb  NIF  G58188996,
supeditats  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  al  corresponent  exercici 
pressupostari.  REQUERIR  l’entitat  gestora  per  tal  que,  en  el  termini  de  5  dies  hàbils,
comparegui a les dependències municipals per la signatura i formalització de la
pròrroga del  conveni per a la referida 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. FACULTAR per a la seva signatura el
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Il•lm. Sr. Marc Serra Solé.

Districte de Gràcia

49. – (20XF0500) RECTIFICAR l’acord de la Comissió de Govern de data 1 d’octubre de 2020,
que acorda la continuïtat del contracte núm. 17C00002 en la modalitat de concessió
respecte la gestió i explotació dels serveis de cursos i tallers, informació i gestió de
sales  del  Centre  Cívic  de  La  Sedeta,  d’acord  amb  l’article  109.2  de  la  LPACAP;  en  el
sentit que on s’indica que la quantitat de 38.259,00 euros com a subvenció màxima, es
rectifica per la quantitat de 38.250,00 euros; atès que en la redacció del mateix es va
cometre un error material,  d’acord amb la justificació de l’informe emès pel  Secretari
del  Districte  de  Gràcia  de  data  8  d’octubre  de  2020.          
                                                                                      

Districte de Sant Andreu

50. – (09-CONV-603.1/2020)  APROVAR  l’addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració
entre  l’Ambaixada  dels  Estats  Units  d’Amèrica  a  Espanya  i  Andorra  i  l’Ajuntament  de
Barcelona-Districte de Sant Andreu i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per a 
l’establiment d’un centre d’assessorament d’EducationUSA a Barcelona, a la Biblioteca
de Can Fabra-Ignasi Iglésias, fins al 30 de setembre de 2021; FACULTAR la regidora del
Districte  de  Sant  Andreu  per  a  la  signatura  de  l’esmentada  addenda  al  conveni,  així
com la de tots aquells documents que se’n derivin; DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

51. – (09-CONV-619/2020)  APROVAR  l’Acord  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  –Districte  de  Sant  Andreu,  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  i  l’Escola
Ignasi Iglésias per a la gestió, per part del Districte, de la pista poliesportiva del centre
educatiu  fora  de  l’horari  escolar;  FACULTAR  la  regidora  del  Districte  de  Sant  Andreu
per a la signatura de l’esmentat Acord, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin.DONAR COMPTE  a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

52. – (09-CONV-616/2020)  APROVAR  l’Acord  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  –Districte  de  Sant  Andreu,  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona,  l’Escola
Pegaso i  l’Institut Príncep de Viana per a la gestió,  per part  del  Districte,  de les pistes
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poliesportives i el gimnàs d’aquests centres escolars fora de l’horari escolar;FACULTAR
la  regidora  del  Districte  de  Sant  Andreu  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Acord,  així
com la  de tots  aquells  documents  que se’n  derivin.DONAR COMPTE  a  la  Comissió  de
Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

53. – (18003370) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2021 fins el
31.12.2021, el contracte 18003370-004 que té per objecte Gestió i dinamització del
Centre Cívic Besòs, adjudicat a l'empresa TASCA SERVEIS D ANIMACIO,S.L., amb NIF
B59533190, per un import total de 369.071,80 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 369.071,80 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 305.018,02 euros i import IVA de 64.053,78 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències de del districte de Sant Martí 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.

54. – (18003428) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2021 fins el
31.12.2021, el contracte 18003428-003 que té per objecte Gestió i dinamització de
Centre Cívic Parc Sandaru, adjudicat a l'empresa TASCA SERVEIS D ANIMACIO,S.L., amb
NIF B59533190, per un import total de 325.784,79 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 325.784,79 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 269.243,63 euros i import IVA de 56.541,16 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR a l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències de del districte de Sant Martí 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.

EL SECRETARI GENERAL
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