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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de desembre de 2020 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (2020/483) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. Pilar Carrero Grau 
(mat. 3005569), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació 
a l’EBM Can Bacardí de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa 
el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat privada per 
compte d’altri a l’empresa Shunia Yoga, S.L., com a professora de ioga. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (2020/484) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Chacon Hugue 
(mat. 3100244), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació 
a l’EBM Nic de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de 
treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
d’altri a l’empresa Ex Work Servicios, SL, com a Administrativa. La dedicació 
professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
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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. – (568/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lourdes Sancho Nogué 
(mat. 77004) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la Gerència 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa 
(14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri d’auxiliar administrativa en l’àrea 
de màrqueting digital i comunicació a l’empresa Best Business Service, SL. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (569/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amelia Oller Miró (mat. 
77516) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament de 
Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Sants-Montjuïc, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a 
advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substituta, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells 
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin 
relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (583/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de l'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, tal i com es detalla a l’annex que consta a 
l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
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DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

6. – (584/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Pressupostos i 
Hisenda en l’àmbit de la Direcció de Patrimoni, tal i com es detalla a l’annex que consta 
a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

7. – (2020/0582) APROVAR l’expedient núm. 2020/0582 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC – 159, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2020, d’import 
12.987.733,37 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 7 de juliol de 2020 fins el dia 15 de desembre 
de 2020 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la 
quantitat total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

8. – (20004017) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis i sistemes de 
comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no 
corporativa de veu) i serveis de dades, amb núm. de contracte 20004017, com a 
contractació basada en el lot 1 de l’Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
l’Ajuntament de Barcelona (Cont: 160002540), amb núm. de contracte 160005240, 
amb un pressupost base de licitació de 750.229,19 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
d'1.364.053,06 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document 
de licitació corresponent a la present contractació; ADJUDICAR el present contracte 
basat en Acord Marc, per un preu màxim de 750.229,19 (IVA inclòs), d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 6 mesos; AUTORITZAR 
i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària Vodafone España 
SAU amb NIF A80907397 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.602,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0800; un import (IVA inclòs) de 102.511,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 
3.936,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0701; un import (IVA inclòs) de 17.341,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un 
import (IVA inclòs) de 24.730,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 23.731,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 21.229,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 27.858,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 20.926,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 24.298,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un 
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import (IVA inclòs) de 9.572,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 21.783,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 17.025,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 25.828,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 43.835,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 34.560,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 175.321,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200, per la resta del pressupost s'inclouen a 
l'expedient els documents comptables de la resta d'organismes associats a la present 
contractació. ESTABLIR la durada de la present contractació en 6 mesos, comptadors 
des de l'1 de gener de 2021, amb possibilitat de prorrogar la seva durada en cas que 
sigui necessari garantir la continuïtat del servei. CONDICIONAR l'adjudicació a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2021 atès que l'execució 
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (20004241) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de comunicacions de 
veu i dades mòbils, amb núm. de contracte 20004241, com a contractació basada en el 
lot 2 de l’Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona 
(Cont: 160002540), amb un pressupost base de licitació de 595.754,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.083.189,10 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades i el document de licitació corresponent a la present contractació; 
ADJUDICAR el present contracte basat en Acord Marc, per un preu màxim de 
595.754,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT i 
fins el termini màxim de 6 mesos; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària Vodafone España SAU amb NIF A80907397 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 3.368,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 
3.057,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 3.489,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 3.344,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 3.679,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 4.351,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 3.312,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 3.179,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 3.421,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 4.390,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
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l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import (IVA inclòs) d'11.670,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 748,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un import (IVA inclòs) 
d'11.871,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0701; un import (IVA inclòs) de 47.576,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 155.992,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 58.075,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 116.248,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; per la 
resta del pressupost s'inclouen a l'expedient els documents comptables de la resta 
d'organismes associats a la present contractació. ESTABLIR la durada de la present 
contractació en 6 mesos, comptadors des de l'1 de gener de 2021, amb possibilitat de 
prorrogar la seva durada en cas que sigui necessari garantir la continuïtat del servei. 
CONDICIONAR l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
de 2021 atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 
adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Prevenció i Seguretat. 

10. – (20004242) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de numeració especials, 
amb núm. de contracte 20004242, com a contractació basada en el Lot 3 de l'Acord de 
Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Cont: 160002540), amb 
un pressupost base de licitació d'1.294.131,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
2.352.965,45 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document 
de licitació corresponent a la present contractació; ADJUDICAR el present contracte 
basat en acord marc, per un preu màxim d'1.294.131,00 (IVA inclòs), d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 6 mesos; AUTORITZAR 
i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària Vodafone España 
SAU amb NIF A80907397 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.209.148,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0300; un import (IVA inclòs) de 30.619,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 54.364,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200. ESTABLIR la durada de la present 
contractació en 6 mesos, comptadors des de l'1 de gener de 2021, amb possibilitat de 
prorrogar la seva durada en cas que sigui necessari garantir la continuïtat del servei. 
CONDICIONAR l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

11. – (20002837) ADJUDICAR el contracte núm. 20002837, que té per objecte la contractació 
del servei de suport tècnic i logístic per actes ciutadans i protocol·laris, juntament amb 
el manteniment dels aparells i les sales tècniques audiovisuals a Iniciatives Events, SL, 
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amb NIF B64709363, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser l'única empresa presentada a la 
licitació, per un import màxim d'1.140.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus 
unitaris ofertats, dels quals 942.148,77 euros corresponen al preu net i 197.851,23 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 380.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22300/92011 0705. 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 47.107,44 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné i Borràs, Cap 
del Departament de Manteniment i Neteja de la Gerència de Recursos. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

12. – (20002770) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002770, que té per objecte 
la contractació del servei de logística integral de magatzem, mudances tècniques i 
muntatge d'actes de l'Ajuntament de Barcelona, a Aliance Brother, SL amb NIF 
B58296955, en considerar-se que les al·legacions presentades no permeten justificar 
degudament la viabilitat de l'oferta, considerada anormalment baixa segons els criteris 
establerts als plecs. ADJUDICAR el contracte a Ara Vinc, SL, amb NIF B59460618, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, en ser la d'aquesta l'única 
oferta presentada vàlida, per un import màxim d'1.444.255,77 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 1.193.599,80 euros corresponen al 
preu net i 250.655,97 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
481.418,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22300/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 481.418,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 481.418,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR la garantia definitiva en un import de 59.679,99 euros i RETENIR la garantia del 
preu del contracte, atesa la petició de l'adjudicatari. 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 
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responsable del contracte el Sr. Albert Giné i Borràs, Cap del Departament de 
Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Prevenció i Seguretat. 

13. – (19003371-001) MODIFICAR el contracte 19003371-001 que té per objecte l’Acord 
Marc per la contractació del subministrament de dispensadors d’aigua (en règim de 
lloguer) tant a les Gerències i Districtes com a les diferents empreses i entitats que 
conformen el Sector Públic dependent de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit 
d’ampliar l’import estimat en 12.152,76 euros IVA inclòs, import net 10.043,60 euros i 
2.109,16 euros en concepte d’IVA al 21%, per als exercicis 2021 i 2022, atesa la 
proposta d’adhesió de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, d’acord amb 
la clàusula 21ena del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc, 
condicionat a l’existència de crèdits adequats i suficients del pressupostos 2021 i 2022 
per a la contractació basada que se’n derivi. REQUERIR les proveïdores de l'Acord 
Marc, les empreses Eden Springs España SAU, CIF A62247879 per al lot 1 i Aquadirect 
Blue Planet SL, CIF B62117783, per als lots 2, 3, 4 i 5, per tal que formalitzin aquesta 
modificació contractual en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de 
la notificació de l’aprovació de l’acord, i reajustin la garantia definitiva per un import de 
100,44 euros del lot 1, i 401,74 euros dels lots 2,3,4 i 5, corresponents al 5% del preu 
estimat net de l’ampliació. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

14. – (20003094) MODIFICAR puntualment el plec de clàusules administratives particulars 
del contracte núm. 20003094, que té per objecte el servei de l’oficina tècnica de suport 
a l'estratègia de difusió digital i a la producció de les fotografies i materials audiovisuals 
per a premsa, protocol i canals digitals municipals, en el sentit d'esmenar l'error que 
s'havia produït a la redacció de les clàusules 2, 20, i 26 de l’esmentat plec, per no 
haver inclòs la informació sobre la subrogació legal d’aquest contracte, d'acord amb els 
informes que figuren a l'expedient, tot mantenint sense modificacions la resta dels 
elements del contracte, que es tramita a partir d'ara amb el mateix número de 
contracte, en virtut de l’article 122 de la LCSP. CONVOCAR novament la licitació per a la 
seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

15. – (17002855) PRORROGAR per segona vegada l’acord marc amb número de contracte 
17002855, que té per objecte el subministrament de consumibles d’informàtica per a 
l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, amb mesures 
de contractació pública sostenible, en virtut del que preveu l’article 23.2 i 303 del 
TRLCSP, per un termini de 12 mesos a comptar des del dia 2 de febrer de 2021 i fins el 
dia 1 de febrer de 2022, segons preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules 
administratives particulars, en atenció a les raons indicades a l’informe emès pel 
Departament Central de Compres, de data 1 de desembre de 2020, i amb conformitat 
de les empreses homologades, segons acceptacions expresses signades per les 
mateixes, llevat d'Office Depot, SL, que ha estat absorbida per Lyreco España, SA, tal 
com queda acreditat a l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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16. – (20XF1068 20XP012) RECONÈIXER expressament la condició de mitja de propi a 
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), amb NIF A08800880, així com acreditar 
que s'ha verificat que aquesta compta amb els mitjans materials i humans necessaris 
per a desenvolupar les tasques pròpies del present encàrrec de gestió, en virtut del que 
preveu l'article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). APROVAR l'encàrrec de gestió a Tractament i Selecció de Residus, 
SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a l'Ajuntament de 
Barcelona i entitats municipals, per un import de 23.767.857,83 euros, segons el text 
que s'acompanya, i PUBLICAR-LO al Perfil de Contractant. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 23.767.857,83 euros amb càrrec al pressupost i partides 
indicats en aquest mateix document, a favor de Tractament i Selecció de Residus, SA 
(TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a l'Ajuntament de 
Barcelona, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient respecte el 
Pressupost 2021. FACULTAR la Comissió de Seguiment contemplada al punt 6 de 
l'encàrrec de gestió per l'aprovació dels ajustos tècnics necessaris que s'hagin de 
realitzar per la gestió efectiva del mateix. 

17. – (20XF0932 - 18XP0039) AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import 
de 430.000,00 euros a favor de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), amb NIF 
A08800880, per al subministrament elèctric a l'Ajuntament de Barcelona i organismes 
dependents, amb càrrec a la següent partida 0502/22120/16511 del Pressupost 2020, 
per les raons que s'exposen a l'informe justificatiu de la Direcció d'Energia i Qualitat 
Ambiental de la Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans. FACULTAR el Gerent 
de Recursos per a la signatura del document on es formalitzi l'encàrrec de gestió. 

18. – (20S08814 (20S08614 20XC0326)) DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per import de 
175.000,00 euros, que representa el 94,27% del projecte, que té un import de 
185.634,72 euros, per mantenir un mar de col·laboració estable per facilitar la 
participació sindical en els projectes de ciutat, amb càrrec a la partida 
0705/48598/91221 del pressupost del 2020, a favor de la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb NIF G08496606. REQUERIR l´entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del 
projecte presenti la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò 
establert al pacte quart del conveni. 

19. – (20S08817 (20S08614 20XC0326)) DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per import de 
175.000,00 euros, que representa el 86,82% del projecte, que té un import de 
201.563,25 euros, per mantenir un marc de col·laboració estable per facilitar la 
participació sindical en projectes de ciutat, amb càrrec a la partida 0705/48598/91221 
del pressupost del 2020, a favor de la Unión General de Trabajadores de Catalunya 
amb NIF G08496622. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a tres mesos de la finalització de l'activitat parcial o final del projecte presenti 
la justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò establert al pacte quart 
del conveni. 

20. – (F-2006) RATIFICAR l’aprovació dels representants de l’Ajuntament de Barcelona en els 
òrgans de govern de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, de la pròrroga de 12 mesos 
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del préstec participatiu formalitzat el 13 de desembre de 2016 entre ADIF, ADIF-Alta 
Velocitat, Renfe Operadora, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la 
societat Sagrera Alta Velocitat, SA i de la novació modificativa no extintiva del mateix 
contracte de préstec participatiu per substituir la data de venciment màxim en 15 anys 
des de l’última aportació realitzada per les entitats prestamistes, incloent les 
pròrrogues, i FACULTAR la segona tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la 
seva signatura i formalització. 

21. – (20002566) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica 
per a l'organització del "Barcelona International Community Day" (BICD) de l'any 2021, 
i altres serveis per a la dinamització de la comunitat internacional de Barcelona, amb 
núm. de contracte 20002566, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 165.273,90 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 546.360,00 euros, distribuït en els següents lots: - LOT 
núm. 01, serveis d'assistència tècnica per a l'organització i captació de patrocinis, i 
l'organització d'activitats de dinamització, per un import de 150.100,50 euros IVA 
inclòs; - LOT núm. 02, serveis d'assistència tècnica per a la creació i manteniment d’una 
plataforma web que permeti la dinamització de la comunitat internacional, per un 
import de 15.173,40 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 136.590,00 euros i import 
de l'IVA de 28.683,90 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.586,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43321 0700, un 
import (IVA inclòs) de 30.020,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43321 0700, un import (IVA inclòs) de 7.586,70 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/43321 0700, un import (IVA inclòs) de 120.080,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43321 0700; 
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 d'Economia i Hisenda. 

22. – (20002641) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'oficina tècnica 
d'impuls i d'implementació del "Pla Barcelona Fàcil", amb núm. de contracte 20002641, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 629.625,92 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 895.910,40 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 520.352,00 euros 
i import de l'IVA de 109.273,92 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 328.500,48 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43011 0700, un import (IVA inclòs) de 301.125,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 0700; 
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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. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, segons queda 
justificat a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

23. – (20002871) INICIAR l'expedient per a la contractació de serveis d’organització tècnica, 
producció i logística de la Cimera "7TH Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Global 
Forum”, amb núm. de contracte 20002871, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 596.046,00 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 591.120,00 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 de 492.600,00 
euros i import de l'IVA de 103.446,00 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 596.046,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/49313 
0700; 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 d'Economia i Hisenda. 

24. – (20XC0364 - 20S08793) APROVAR l'Addenda al conveni, aprovat a la Comissió de 
Govern el 24 de desembre de 2018, entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona per a la creació de la Càtedra UB en economia urbana ciutat de Barcelona i 
posada en marxa de les seves activitats, amb la finalitat de definir les modalitats de 
col·laboració entre les parts per l'exercici 2020 i preveure una aportació de 
l'Ajuntament de Barcelona durant l'any 2020 de 20.000,00 euros que comporta el 50% 
del cost del projecte per aquesta any, import que ascendeix a 40.000,00 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/0700/48902/43333 del pressupost de l'any 2020. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a 
comptar des del 31/12/2020, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb la clàusula cinquena del conveni. FACULTAR a l'Im. Sr. Jaume Collboni 
i Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 
de l'esmentada Addenda al Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. 

25. – (20XC0374_20S09809) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Associació d'empreses i associacions 22@Network, que instrumenta 
l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per 
l'execució del projecte Pla d'Acció 2020-2021, per un import de 180.000,00 euros, 
equivalent al 45% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
400.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2021, de conformitat amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. 
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AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 180.000,00 euros, dels quals 
90.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48902/43333 del 
pressupost de l'any 2020, i 90.000,00 euros amb càrrec a l´aplicació pressupostària 
0700/48902/43333 del pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la finalització de l´activitat 
parcial o total, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb el pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer 
Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que 
se'n derivin. 

26. – (20XC0377) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació 
Barcelona Globlal, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa 
amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte BCN & Partners, 
desenvolupament per l'atracció d'inversions a Barcelona, per un import de 945.000,00 
euros, equivalent 19,78% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 4.776.569,12 euros i una durada fins al 31.12.2023, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3. 
de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 
17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 945.000,00 euros, dels quals 200.000,00 euros 
amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48903/43333 del pressupost de 
l'any 2023, i 250.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
D/48903/43333 del pressupost de l'any 2022, i 300.000,00 euros amb càrrec a l'/les 
aplicació/ns pressupostària/es D/48903/43333 del pressupost de l'any 2021, i 
195.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48903/43333 del 
pressupost de l'any 2020, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a 3 mesos des de la finalització del projecte de cadascuna de les 
anualitats (2020, 2021, 2022 i 2023), presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

27. – (20XC0378) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Circuits de Catalunya, SL per a la realització del projecte Mon del Motor-Projecció 
marca Barcelona dirigit al desenvolupament de les activitats pròpies de les 
instal·lacions del Circuït Barcelona-Catalunya, vinculades a la realització de grans 
esdeveniments esportius i al mateix temps potenciar la Marca Barcelona per promoure 
a nivell nacional i internacional la projecció de la ciutat, que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 500.000,00 euros, que 
correspon al 3,74% del cost total del Projecte per import de 13.384.012,79 euros a 
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favor de Circuits de Catalunya, SL. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de 500.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700 45390 43333 
de l'exercici 2020. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a tres mesos a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada, 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. FACULTAR Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

28. – (20XC0141-002) APROVAR l'Addenda del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Barcelona l’Associació de sales de concert de Catalunya, l'Associació d'empreses de 
teatre de Catalunya, el Gremi d'exhibidors de cinema, el Gremi de llibreters de 
Catalunya, la Cambra del llibre de Catalunya i el Club Català de Cultural, SL per la 
realització del Projecte Bonus Cultural aprovat per acord de la Comissió de Govern de 
16 de juliol de 2020. APROVAR la pròrroga del conveni fins el 30 d’abril de 2021. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 250.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost de l'any 2021, a la partida pressupostària 0700/48903/43213, condicionada 
a l'existència de pressupost adequat i suficient a l'actual, a favor Club Català de Cultura, 
SL (NIF B64175235)FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor de Turisme 
i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l’addenda al 
conveni.

29. – (20S09840) DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per un import de 50.210,71 euros, a favor 
de La Ciutat Invisible, SCCL, amb NIF F63851430, pel concepte de Foment del 
cooperativisme 2020-2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43351 del 
pressupost de l'any 2020, de conformitat amb el projecte anomenat Centre de 
Promoció del Cooperativisme 2020-2021 aprovat per acord de Comissió de Govern de 
17.12.20; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 
mesos, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 

30. – (20S09841) DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per un import de 87.945,20 euros, a favor 
d'Ass. Migració i Ess-Migress, amb NIF G67138933, pel concepte de Foment de 
l'economia social i solidària diversa, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/23161 del pressupost de l'any 2020, de conformitat amb el projecte 
anomenat Centre de promoció del cooperativisme 2020-2021 aprovat per acord de 
Comissió de Govern de 17.12.2020; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a 3 mesos, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 

31. – (20s09866) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fira 
Internacional de Barcelona per impulsar conjuntament diferents salons/esdeveniments 
al llarg del 2020, BIZ Barcelona, Saló de l'Ocupació, Retail, Bforplanet, La Ciutat del 
Somnis, Saló de l'Ensenyament i Futura, Barcelona Wine Week, FHG, Liber i Nàutic, 
orientats a contribuir al posicionament internacional de la ciutat i, de manera indirecta, 
contribuir a l'impuls i atracció de noves inversions, empreses, iniciatives emprenedores 
i talent. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 7.000.000,00 euros amb càrrec de la 
partida 0700-48905-43333 a favor de Fira Internacional de Barcelona com a contribució 
de l'Ajuntament de Barcelona en la seva condició de membre d'aquesta entitat a 
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l'organització de les fires i salons durant l'any 2020. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni i 
Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni. 

32. – (20S07918) APROVAR la concessió de subvenció extraordinària a favor del Gremi de
Restauració de Barcelona, amb CIF G08504664, per a la realització del Pla d'Accions 20-
21 motivat per la pandèmia de Covid-19, que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter extraordinari, de conformitat amb 
els articles 22.2. c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions ¡ 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per import de 124.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió 
en convocatòria pública per ser una subvenció extraordinària tal com consta en els 
informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa total 
de 124.000,00 euros amb càrrec de la partida: 0700 - 48903 - 43143 del pressupost 
2020. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que en un termini no superior als 3 mesos 
des de la finalització de l'acció subvencionada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb adjudicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de 
les activitats realitzades i informe de l'auditor. 

33. – (DP-2018-27288) AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa, del contracte 
número 19XP0001 que té per objecte l’arrendament de la planta baixa, primera i 
segona de la finca del carrer de la Llacuna núm. 63-73, amb la societat MRC 
Constructores, SL, CIF B08296972, per un import total 10.524,06 euros per l’any 2020 
amb càrrec a la partida 0701/20200/93311; i DONAR COMPTE d’aquest acord al Plenari 
del Consell Municipal. 

34. – (DP-2020-27970) MODIFICAR la clàusula 2 del contracte d’arrendament del centre de 
convencions situat a la Plaça de Willy Brandt 11-14, de 31 d’octubre de 2001 del qual 
són parts l’Ajuntament de Barcelona i GL Events CCIB, SL en el sentit de reduir 
provisionalment un 35% l’import del cànon variable pendent de facturar l’any 2020 i 
l’any 2021 en els termes que s’estableixen a la proposta signada per l’Ajuntament de 
Barcelona i per GL Events CCIB, SL; i FORMALITZAR l'Addenda al referit contracte, 
segons el redactat que consta a l'expedient, que s’aprova. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

35. – (3-155/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-155/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 1.621.095,66 euros, per atendre despeses de 
l’increment de l’aportació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el criteri 
adoptat en el Consell Plenari de data 20 de febrer de 2004, derivat de la liquidació 
definitiva 2018 de la Participació Municipal en Tributs de l’Estat, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20122391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

36. – (49/2020-SF_OP) APROVAR l'Oferta Pública d'ocupació 2020 de 38 places distribuïdes 
en 26 places del subgrup d’Auxiliar del Verd o Serveis Auxiliars (1r i 2n any), 8 places 
del subgrup d’Operari del Verd, 3 places del subgrup de Tècnic Mig, i 1 plaça del 
subgrup de Tècnic Superior, i un 10% addicional en els termes del Decret 214/90, de 30 
de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
PUBLICAR la present oferta pública d’ocupació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya als efectes del que 
disposa l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats. 

37. – (20200254D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001131, que té per objecte Servei 
d'assistència tècnica del contracte de manteniment d'aparells elevadors situats a 
l'espai públic conjuntament amb les contractes vinculades a aquest servei com son la 
neteja i el manteniment del telecomandament; i servei d'assistència tècnica per al 
contracte del servei de tanques per a actes a la ciutat de Barcelona 2020-2022, amb 
mesures de contractació pública sostenible a Tuv Sud Iberia, SA amb NIF A81670614 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 436.297,33 euros IVA inclòs, dels quals 360.576,31 
euros corresponen al preu net i 75.721,02 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 19.135,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 218.148,67 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 199.012,81 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 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 
18.028,82 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 el Sr. Oriol 
Such Basiana, tècnic del Departament d'Espai Urbà. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

38. – (20200254A1N) ALLIBERAR la quantitat de 22.963,01 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20001131 que té per objecte el servei d'assistència 
tècnica a la contracta de manteniment d'aparells elevadors situats a l'espai públic 
conjuntament amb les contractes vinculades a aquest servei com son la neteja i el 
manteniment del telecomandament; i servei d'assistència tècnica per al contracte del 
servei de tanques per a actes a la ciutat de Barcelona 2020-2022, amb mesures de 
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contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Tuv Sud Iberia, 
SA, amb NIF A81670614, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'11.481,50 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 
0504; un import (IVA inclòs) d'11.481,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

39. – (20190003P) PRORROGAR per un període comprès des del 16.03.2021 fins el 
15.03.2023, el contracte 18005225-001 que té per objecte el Servei de recollida, 
transport al centre de tractament i eliminació per incineració de les despulles dels 
animals domèstics o similars, i silvestres que tinguin el seu hàbitat en l'àrea urbana de 
la ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Corp. 
CLD Serv. Urbanos Tratamiento de Residuos, SL, amb NIF B08173411, per un import 
total de 413.994,90 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 164.150,24 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 149.227,49 
euros i import IVA de 14.922,75 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 42.846,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 38.951,51 euros i 
import IVA de 3.895,15 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 206.998,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 188.180,00 euros 
i import IVA de 18.818,00 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

40. – (20160150I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 63.228,88 euros, del 
contracte 16000643-007 - Manteniment integral túnels urbans de Barcelona, de 
conformitat amb el informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor d'Aeronaval Construcciones e Instal., amb NIF A28526275 pel 
període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 30/04/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

41. – (20160278I) RECONÈIXER, pel Contracte de Serveis d'assistència tècnica i Control de 
Qualitat del contracte de Conservació de l'Enllumenat Públic de Barcelona, amb núm. 
d'expedient 20160278, la indemnització final per la quantitat de 44.804,50 euros, de 
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conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol.licitud de 
l'empresa, a favor d'Ingenieros Emetres, SLP amb NIF B60626397 pel període comprès 
entre el dia 14/3/2020 i l'1/06/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

42. – (20170001LO1I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 107.058,65 
euros, del contracte 16006080-006 - Mant. pavimentació de Barcelona (2017-20) Lot 1, 
de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud 
de l'empresa, a favor de Sorigué ACSA, amb NIF A85110294, pel període comprés entre 
el dia 14/03/2020 i el 04/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

43. – (20170001LO2I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 62.628,36 euros 
del contracte 16006085-006- Mant. pavimentació de Barcelona (2017-20) Lot 2, de 
conformitat amb els dos informes tècnics emesos pel responsable del contracte i les 
sol·licituds de l'empresa, a favor d'UTE Conserv. Pavimentos Barcelona, amb NIF 
U87697967 pel període comprés entre el dia 15/03/2020 i el 30/04/2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la 
partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al 
contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

44. – (20180008LO1I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 39.893,87 euros 
del contracte 17005534L01-003 - Manteniment de la senyalització Zona Oest Lot 1, de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Tevaseñal, SA, amb NIF A23377674 pel període comprés entre el 
dia 14/03/2020 i el 05/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

45. – (20180008LO2I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 23.929,37 
euros, del contracte 17005534L02-004 - Manteniment de la senyalització Zona Est Lot 
2, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la 
sol·licitud de l'empresa, a favor d'UTE Mantenimento 2018-2022, amb NIF U88117304, 
pel període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 05/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

46. – (20180237I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 37.613,82 euros, del 
contracte 18002061-002 - Manteniment de mobiliari urbà (2018-2022), de conformitat 
amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de l'empresa, a 
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favor de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, pel període comprés 
entre el dia 14/03/2020 i el 05/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de 
l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

47. – (20180366LO1I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat d'11.402,49 euros, 
del contracte 18002480L01-001 - Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 1) de conformitat amb 
l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de l'empresa, a favor 
de CRC Obras y Servicios, SL, amb NIF B15387855, pel període comprés entre el dia 
14/03/2020 i el 10/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

48. – (20180366LO2I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat d'11.475,60 euros, 
del contracte 18002480L02-001 - Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 2), de conformitat amb 
l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de l'empresa, a favor 
d'Ingenieria y Servicios Ferroviarios, amb NIF A61401857 pel període comprés entre el 
dia 14/03/2020 i el 04/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

49. – (20180366L03I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 17.172,90 euros, 
del contracte 18002480L03-001 - Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 3), de conformitat amb 
l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de l'empresa, a favor 
de Sociedad Iberica Const. Electricas, amb NIF A28002335 pel període comprés entre el 
dia 14/03/2020 i el 04/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

50. – (20180366LO4I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 15.081,53 
euros, del contracte 18002480L04-001- Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 4) de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Serv. Integrals Manteniment Rubatec, amb NIF A60744216, pel 
període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 14/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista.DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

51. – (20180594I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 99.028,01 euros, del 
contracte 18004380-001 - Servei distribució i retirada de tanques a BCN, de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Proseñal, SL, amb NIF B59720987 pel període comprés entre el 
dia 14/03/2020 i el 31/08/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
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l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

52. – (20180097I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 28.683,59 euros del 
contracte 18000619-002 - serveis estructures vials, espais urbans 2018-2020, de 
conformitat amb els dos informes tècnics emès pel responsable del contracte i la 
sol·licitud de l'empresa, a favor d'UTE Manteniment Estructures Vials B., amb NIF 
U88147517, pel període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 30/04/2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la 
partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al 
contractista.DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

53. – (20190417_001) APROVAR el reajustament de la consignació associada al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el 
Consorci del Besòs per a la realització de les obres per a la millora de la connexió dels 
barris del districte de Sant Martí de Barcelona i dels barris de Sant Adrià de Besòs amb 
el Parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus Diagonal-Besòs, aprovat per 
acord de la Comissió de Govern en sessió de 26 de juliol de 2019, en el sentit 
d’incrementar la consignació prevista en el pressupost de l’exercici 2020 per un import 
de 100.000 euros a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 0500/76710/1513, per la no execució, a l’exercici 2019, per 
un import de 100.000,00 euros, de la consignació establerta i aprovada en el pacte 
tercer del conveni de referència, relativa a la realització de les obres de millora en 
l’àmbit abans referit, de conformitat amb l’informe justificatiu de la Direcció de Serveis 
de Coordinació Econòmica de 10 de desembre de 2020, que consta degudament 
incorporat a l’expedient als efectes de justificació. NOTIFICAR el present acord a la 
resta d’administracions interessades als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

54. – (20XC0254) RECTIFICAR l'error material del Conveni de col·laboració aprovat per la 
Comissió de Govern el 5 de novembre de 2020, entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona, pel desenvolupament dels plans de desplaçaments d'empresa 
en els centres de treball municipals i en les empreses municipals, i el suport a la 
implantació del plans d'empresa a entitats col·laboradores de l'Ajuntament de 
Barcelona en aquest àmbit, en el sentit següent: on diu: "Aquest conveni de 
col·laboració tindrà una vigència dos anys, a partir de la data de la seva signatura i serà 
prorrogat tàcitament, de no existir denuncia expressa per alguna de les parts, per 
períodes anuals", ha de dir: "Aquest conveni de col·laboració tindrà una vigència de 
dos anys, a partir de la data de la seva signatura i serà prorrogat a petició expressa de 
l'Ajuntament de Barcelona per un període d'un any". NOTIFICAR aquest acord a la 
Diputació de Barcelona. 
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Districte de Ciutat Vella

55. – (1BC 2018/045) APROVAR el Projecte executiu de rehabilitació de les façanes dels patis 
del Museu Picasso, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb els informes tècnic i jurídic del Projecte que figuren a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost 
d'1.164.917,45 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), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d'Anuncis de l'Ajuntament. 

Districte d'Horta-Guinardó

57. – (18S16320) APROVAR l’addenda del conveni vigent entre l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte d’Horta-Guinardó) i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
amb NIF G-08197774, pel nou passeig de vianants que unirà per l’interior del recinte de 
l’Hospital, el carrer Cartagena amb el de Sant Quintí per tal de modificar la clàusula 
segona per raons d’interès públic i establir com a nova data topall per executar les 
obres el 31 de desembre de 2021, de conformitat amb la normativa reguladora dels 
expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 
2011; FACULTAR l'Ima.Sra. M. Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte d’Horta-
Guinardó per a la signatura de l’addenda al Conveni. 

Districte de Sant Andreu

58. – (9BC 2017/064) APROVAR inicialment el Projecte executiu de l'escola de música i 
finalització de la fàbrica de creació i del centre d'art contemporani a la nau central del 
recinte Fabra i Coats, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'informe de conformitat tècnica del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
12.888.857,77 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò 
que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a 
informació púbica durant el termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del dia següent 
al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Martí

59. – (10BD 2020/067) APROVAR el Projecte Modificat 2 del Projecte d’execució de la 
Biblioteca Gabriel García Márquez i arxiu històric associat al carrer de Concili de Trento 
a Sant Martí de Provençals, al Districte de Sant Martí de Barcelona (Obra civil i 
urbanisme exterior i Instal·lacions), d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
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serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l’Informe Tècnic de les Direccions d’Obra, 
l’Informe Tècnic de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el 
cas de ser executat pels mateixos contractistes és de 10.629.128,52 euros el 21% d'IVA, 
import resultant de sumar el preu dels contractes que ja incorporen la baixa ofertada 
pels adjudicataris (contracte d’obra civil i urbanisme exterior: 6.981.506,86 euros IVA 
inclòs i contracte d’instal·lacions: 2.202.220,17 euros IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (contracte d’obra civil i urbanisme exterior: 1.355.110,47 
euros IVA inclòs i contracte d’instal·lacions: 90.291,02 euros IVA inclòs), consistents 
principalment en modificacions de projecte derivades d’ajustos al programa funcional, 
millora i reforços en l’estructura de fusta, modificacions per millorar l’eficiència 
energètica, modificacions derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de 
seguretat i tècniques aprovades amb posterioritat a l’adjudicació de les obres i 
modificacions derivades de canvis o ajustos en el programa d’actuació sol·licitats una 
vegada aprovat definitivament el projecte executiu, i que representen un 15,74% 
d’increment total sobre els contractes signats pels adjudicataris i un 14,00% sobre el 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC: 10.327.891,28 euros IVA inclòs) contingut 
dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament i 
modificat per la Comissió de Govern en sessió de 12-04-2018 i 26-07-2018 
respectivament (10.549.437,74 euros IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

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

60. – (20000989) INICIAR l'expedient per a la contractació de contracte del servei de suport 
en la gestió de les troballes, de l’oficina de troballes de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb núm. de contracte 20000989, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 417.131,28 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 758.420,51 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 344.736,60 euros i import de 
l'IVA de 72.394,68 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 208.565,64 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92511 0300, un import (IVA inclòs) de 208.565,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual, 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. 

61. – (20003279) INICIAR l'expedient per a la contractació d’un servei d’acolliment dels 
gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) desplaçats 
del centre, amb núm. de contracte 20003279, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
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utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 291.489,00 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 529.980,00 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 240.900,00 euros 
i import de l'IVA de 50.589,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 24.290,75 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22601/16911 
0300, un import (IVA inclòs) de 267.198,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/16911 0300; 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 i 
Seguretat i Prevenció. 

62. – (20S08390) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
nominatiu per a l'any 2020 a favor de l'Institut de Ciències Fotòniques-ICFO, amb CIF 
G62819537, per l'execució del projecte de foment de la transferència de tecnologia 
d'interès per a Barcelona i el desenvolupament de tecnologia fotònica mèdica en 
col·laboració amb hospitals de Barcelona, per un import de 150.000,00 euros, 
equivalent al 6,82% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
2.200.000,00 euros i una durada fins al 31/12/2020, de conformitat amb els articles 
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2. 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 l'Institut de Ciències Fotòniques-ICFO, amb CIF 
G62819537, la despesa total de 150.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48832/46311 del pressupost de l'any 2020, en concepte de projecte 
de foment de la transferència de tecnologia d'interès per a Barcelona i el 
desenvolupament de tecnologia fotònica mèdica en col·laboració amb hospitals de 
Barcelona. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 
mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts. 

63. – (20S08640) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional per a l'any 2020 a favor Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional 
de Supercomputación, amb NIF S0800099D, per l'execució del projecte projecte 
"Visualització dels recursos locals i ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i les Tecnologies 
del Llenguatge (TL) en els serveis de participació ciutadana de l'Ajuntament de 
Barcelona", per un import de 150.000,00 euros equivalent el 46,87% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total 320.000,00 euros i una durada fins al 
30.12.2020, 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 convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes 
que consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de Barcelona 



CG 47/20 22/56

Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación la despesa total de 
150.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0300/48903/46311 del 
pressupost de l'any 2020, en concepte d'execució del projecte "Visualització dels 
recursos locals i ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i les Tecnologies del Llenguatge (TL) 
en els serveis de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona". REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la data de 
pagament de la subvenció, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 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. 

Districte de Sants-Montjuïc

64. – (20209202) RESTABLIR l'equilibri econòmic-financer del contracte de gestió de serveis, 
en règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació dels camps de futbol 
del Districte Sants-Montjuïc, en el sentit d'atorgar una subvenció per un import de
13.357,66 euros, com a conseqüència de les despeses sobrevingudes per la utilització 
de les instal·lacions esportives municipals per part dels centres educatius, per tal de 
complir amb les mesures sanitàries per la pandèmia COVID19, durant el període de 
setembre de a desembre de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la quantitat de 
13.357,66 euros a favor de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES MONTSERRAT, amb 
NIF G64353485 amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 
aquest mateix document 

Districte de Gràcia

65. – (20162089) PRORROGAR, per un període de cinc mesos, comprès des de l’1 de gener 
de 2021 fins al 31 de maig de 2021, a Fundación Marcet, amb NIF G61176202, d’acord 
amb el previst en la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
disposat a l’article 23 i 278 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, el contracte de 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió del camp de 
futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia. FIXAR el cànon a abonar en 1.004,67 
euros/mensuals. NOTIFICAR la present resolució; PUBLICAR-LA en el perfil del 
contractant; REQUERIR l'adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
partir de la data de recepció de la notificació d'aquesta resolució, comparegui per 
FORMALITZAR el contracte. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esport. 

Districte de Nou Barris

66. – (20XC0312/20S08760) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Poliesportiu Valldaura (núm. 20XC0312), ubicat al carrer Baltasar Gracián, núm. 9-15, 
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat La Prosperitat 
Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, amb la finalitat del desenvolupament del 
Projecte d'activitats al Poliesportiu Valldaura, pel període de l'1 de gener de 2021 fins 
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al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import total de 86.882,00 euros, dels quals 43.441,00 euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària D/486.27/341.12/06.08 del pressupost de l'any 2022 i 
l'import de 43.441,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/486.27/341.12/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat La Prosperitat 
Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte 
esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 86.882,00 euros, equivalent al 
48% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 181.000,00 euros, 
amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els 
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.1 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a 
comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç 
econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i 
informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc 
Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

67. – (14C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic de la concessió 14C00006, que té per 
objecte la gestió i explotació del Complex Esportiu Clot de la Mel, a favor de la 
concessionària Club Esportiu Vila Olímpica amb CIF G63607022, en la quantia de 
9.190,18 euros, a l’empara de l’article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat per 
l’aplicació de la Tarifa Zero en el mes d’octubre. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa en l’esmentada quantia a favor de Club Esportiu Vila Olímpica amb CIF 
G63607022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0610 489.99 342.11 del pressupost 
de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

68. – (14C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte núm. 14C00006 que 
té per objecte la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Clot de la Mel en la 
quantitat de 19.124,94 euros, a favor de la concessionària Club Esportiu Vila Olímpica 
amb CIF G63607022, com a conseqüència del tancament de l’equipament des del dia 
14 de març de 2020 i fins el 21 de juny de 2020, ambdós inclosos, amb motiu de la 
pandèmia COVID-19, d’acord amb la documentació que obra a l’expedient i sense 
perjudici de la liquidació del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER 
l'obligació l’import indicat a favor de la concessionària Club Esportiu Vila Olímpica, amb 
CIF G63607022, a càrrec de de la partida 0610 226.11.342.11 de l’exercici 2020. 
NOTIFICAR el present acord al concessionari. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Social, Cultura i Esports. 
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69. – (15C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic de la concessió 15C00006, que té per 
objecte la gestió i explotació del camp de futbol municipal Júpiter, a favor de la 
concessionària Fundació Club Esportiu Júpiter, amb CIF G62719935, en la quantia de 
13.728,87 euros, a l’empara de l’article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat per 
l’aplicació de la Tarifa Zero en el mes d’octubre. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa en l’esmentada quantia a favor Fundació Club Esportiu Júpiter, amb CIF 
G62719935, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0610 489.99 342.11 del pressupost 
de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

70. – (15C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte núm. 15C00006 que 
té per objecte la gestió i explotació del camp de futbol municipal Júpiter, a favor de la 
concessionària FUNDACIÓ CLUB ESPORTIU JÚPITER, amb CIF G62719935, per un import 
de 31.380,96 euros, com a conseqüència del tancament de l’equipament des del dia 14 
de març de 2020 i fins el 21 de juny de 2020, ambdós inclosos, amb motiu de la 
pandèmia COVID-19, d’acord amb la documentació que obra a l’expedient i sense 
perjudici de la liquidació del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
L’OBLIGACIÓ per l’import indicat a favor de la concessionària FUNDACIÓ CLUB 
ESPORTIU JÚPITER, amb CIF G62719935, a càrrec de de la partida 0610 226.11 342.11 
de l’exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista.DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

71. – (20200210) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc del Servei 
d'Atenció i acollida per violència masclista (SARA) i la Unitat de tràfic d'éssers humans 
(UTEH), amb núm. de contracte 20002101, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 6.214.915,92 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'11.307.586,74 euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Acolliment 
urgència i llarga estada violència masclista, LOT núm. 02, Acollliment llarga estada 
situacions violència masclista; LOT núm. 03, Acolliment mitja i alta autonomia violència 
masclista;LOT núm. 04, Acolliment mitja autonomia sit violència masclista, LOT núm. 
05, Acolliment urgència situac tràfic éssers humans; LOT núm. 06, Acolliment llarga 
estada sit tràfic éssers humans; LOT núm. 07, Acolliment urgència i ll/est sit tràfic 
éssers humans; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

73. – (20160409) APROVAR l’Addenda complementària al Contracte Programa entre el 
Departament Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ajuntament de Barcelona, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per 
a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la 
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pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció 
internacional i els joves en situació de carrer. 

74. – (20190146) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 31 de 
desembre de 2019 entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l’Auditori de 
Barcelona per a l’organització dels concerts de Nadal de Cant Coral de la Gent Gran 
(Canta Gran), en el sentit de modificar el pacte dotzè del conveni sobre la vigència i 
extinció del conveni que estableix que el termini d’execució finalitza el 31 de desembre 
de 2019 i allargar-lo fins al 30 de juny de 2021; FACULTAR l’Im. Senyor Joan Ramon 
Riera Alemany, Regidor d'Infància, Joventut, i Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona 
per a la signatura de l’esmentada addenda. 

75. – (20180300) PRORROGAR, amb efectes d'1 de gener de 2021, el conveni de 
col·laboració signat el 28.12.2018 entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de la 
Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per a la gestió cívica del Centre de 
Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ), pel termini comprés entre els dies 1 de 
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
màxima de 160.000,00 euros amb càrrec a la partida 0200 48903 23222, corresponent 
al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2021, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb allò que preveu la clàusula cinquena del conveni signat. FACULTAR 
l’Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, Regidor d’Infància, Joventut i Persones Grans, la 
signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

76. – (20200339) AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb NIF P0800258F, la despesa prevista en el Pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona per a l'any 2020, per un import total de 800.000,00 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/46410/23231 del pressupost de l'any 2020, en concepte 
d'Aportació econòmica de l'Ajuntament de Barcelona per fer front a les despeses de la 
Targeta Rosa Metropolitana pels beneficiaris de 60 a 64 anys, ambdós inclosos, 
empadronats a Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració signat entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 14 de març de 2003 i 
les seves pròrrogues, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF núm. 
P0800258F. 

77. – (20200320) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i nominativa a favor 
de Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, amb NIF G65298887, per executar el projecte 
anomenat “Barcelona, capital del moviment internacional per la pau”, per l’import de 
65.000,00 euros, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional, emès el 2 de novembre de 2020 i d’acord amb els arts. 
22.2.a) i 28 ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
l’art. 6.1. a) de la normativa general de subvencions de l’Ajuntament. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes 
que consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa de 65.000,00 euros, equivalent al 49,24% del cost total de projecte estimat en 
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132.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/0200/48742/23291 del pressupost de 
l’exercici 2020, a favor de Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs que s’abonarà com a 
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació (pagaments a compte o 
anticipats) per dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui 
necessària la constitució de garantia. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos a comptar des del 31 de desembre de 2020, data de 
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l’aplicació dels fons 
rebuts en la forma que s’estableix en l’annex a aquest acord. APROVAR l’Annex que 
recull les obligacions de les parts i la forma de justificació de la subvenció, que consta a 
l’expedient.

78. – (20200356) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i nominativa a favor 
de Creu Roja, amb NIF Q2866001G, per executar el projecte anomenat “Centre per a la 
Cooperació a la Mediterrània”, per l’import de 30.000,00 euros, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, emès el 2 de 
novembre de 2020 i d’acord amb els arts. 22.2.a) i 28 ambdós de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.1. a) de la normativa general de
subvencions de l’Ajuntament. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa de 30.000,00 euros, 
equivalent al 10,14% del cost total de projecte estimat en 295.717,27 euros, amb 
càrrec a la partida D/0200/48557/23291 del pressupost de l’exercici 2020, a favor de 
Creu Roja que s’abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació 
(pagaments a compte o anticipats) per dur a terme les actuacions inherents a la 
subvenció, sense que sigui necessària la constitució de garantia. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des del 31 
de desembre de 2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de l’aplicació dels fons rebuts en la forma que s’estableix en l’annex a 
aquest acord. APROVAR l'Annex que recull les obligacions de les parts i les maneres de 
justificar la subvenció, que consta a l'expedient. 

79. – (20200327) APROVAR, l’annex IV al Conveni Marc entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) amb NIF núm. Q0863003J, per a 
l’execució del projecte anomenat “Servei d'atenció jurídica a immigrants, emigrants i 
refugiats (SAIER)” amb la finalitat d’assessorar les persones usuàries del SAIER en 
temes d’orientació jurídica i tramitació de recursos administratius i judicials en matèria 
d’estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors al SAIER, que instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import 
de 168.330,00 euros, equivalent al 61,81% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 272.331,47 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en 
l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'Il·lustre 
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), amb NIF núm. Q0863003J, la despesa total 
de 168.330,00 euros, equivalent al 61,81% del cost total del projecte (272.331,47 
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euros) a càrrec de la partida 0200 48637 23161, del pressupost de l’any 2020 de la 
Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en 
un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2020, data de finalització 
del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez 
Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin del mateix. 

80. – (20200361) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat United 
Nations Population Fund (UNFPA), per a l’execució del projecte anomenat “Promoting 
prevention and response to gender-based violence in the humanitarian context of 
Libya through awareness raising and community mobilization”. Sotmès a la normativa 
de subvencions, amb la finalitat d’augmentar sensibilització i la mobilització 
comunitària, identificar riscos clau i abordar les normes, actituds i pràctiques negatives 
que perpetuen l’acceptació social del Violència Basada en el Gènere (GBV), que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa, de conformitat amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 99.999,94 euros, equivalent al 
33,33% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 299.999,87 
euros. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i 
social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a 
favor de l’entitat United Nations Population Fund (UNFPA), la despesa total de 
99.999,94 euros, equivalent al 33,33% del cost total del projecte (299.999,87 euros) a 
càrrec de la partida D/0200/48902/23291, del pressupost de l’any 2020 de la Direcció 
de Justícia Global i Cooperació Internacional. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que en un termini no superior a 6 mesos, a comptar des de la data de finalització del 
projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinent 
d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin 
del mateix. 

81. – (20200388) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l’entitat Lafede.Cat-
Organitzacions per a la Justícia Global, amb NIF núm. G65179608, per l'execució del 
projecte anomenat Justícia Global: Impulsar pràctiques coherents amb el feminisme, 
l'antiracisme i la justícia ambiental a les organitzacions que instrumenta l'atorgament 
d'una subvenció de concessió directa nominativa de conformitat amb els articles 
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 a) i 
6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 195.000,00 euros, import que 
equival al 42,38% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
460.080,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat Lafede.Cat-Organitzacions 
per a la Justícia Global, amb NIF núm. G65179608, la despesa per un import de 



CG 47/20 28/56

195.000,00 euros, que anirà a càrrec de la partida D/0200/48731/23291del pressupost 
per a l’any 2020 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional del 
pressupost de l'any 2020. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2020, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta 
Tinent d’Alcaldia de l’ Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin 
del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

82. – (2020395) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb NIF G 63371421, per a l’execució 
del projecte “Impulsar la col·laboració de les entitats socials de la ciutat en el 
desenvolupament de l’Estratègia d’Inclusió i Reducció de les desigualtats socials”, amb 
la finalitat de col·laborar en el desplegament de les cinc línies estratègiques de 
l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027, 
promoure la implicació i el compromís de les més de 1.300 entitats socials de la ciutat 
en la participació dels projectes d’aquestes línies estratègiques, fomentar la reflexió 
ciutadana sobre un model de ciutat socialment més avançada i inclusiva, divulgar els 
valors del Tercer Sector i la seva aportació a la lluita contra les desigualtats socials i per 
la inclusió a la ciutat, implicar-se activament en els processos de generació de 
coneixements dels recursos i dels indicadors vinculats a l’evolució de les dimensions 
que caracteritzen la desigualtat a Barcelona, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa de caràcter nominativa, de conformitat amb els articles 
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010, per un import de 85.000,00 euros, equivalent al 49,71 % del cost 
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 171.000,00 euros i amb una 
durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d’interès públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb NIF G 63371421, la despesa total de 85.000,00 euros, equivalent al 
49,71 % del cost total del projecte (171.000,00 euros) a càrrec de la partida 0200 48661 
23034 del pressupost de l’any 2020 de la Departament de participació social. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a 
comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. 

83. – (20200396) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Banco 
Farmacéutico, amb NIF núm. G64771322, per a l’execució del projecte “Projecte de 
suport a les persones amb desigualtat a l’accés als medicaments”, amb la finalitat de 
proporcionar medicaments a les persones més desfavorides de la nostra societat, per 
tal de tenir accés a la medicació i fer-se càrrec de les despeses derivades de la malaltia, 
que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 
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subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import 
de 60.000,00 euros, equivalent al 60% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 100.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. DECLARAR la 
no inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en 
l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat 
Banco Farmacéutico amb NIF núm. G64771322, la despesa total de 60.000,00 euros, 
equivalent al 60% del cost total del projecte (100.000,00 euros) a càrrec de la partida 
0200 489033111 del pressupost de l’any 2020 de la Direcció de Salut. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
31/12/2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. DONAR-
NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

84. – (20200459) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Vidal i 
Barraquer amb NIF núm. G08420119, per a l’execució del projecte “Millora de la Salut 
Mental Comunitària en els Barris amb especial dificultat en salut del Districte de Sant 
Andreu”, amb la finalitat de promoure la sensibilització i prevenció en salut mental als 
barris de Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor del districte de Sant Andreu, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter excepcional, 
de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, i 
6.2. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 
62,48% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 48.014,00 euros 
i amb una durada fins al 31/12/2020. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d’interès públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la Fundació Vidal i Barraquer amb NIF núm. 
G08420119, la despesa total de 30.000,00 euros, equivalent al 62,48% del cost total del 
projecte (48.014,00 euros) a càrrec de la partida 0200 4890331111 del pressupost de 
l’any 2020 de la Direcció de Salut. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2020, data de finalització del 
projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb la clàusula setena del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

85. – (20160243) PRORROGAR, el contracte 16002832-003 que té per objecte la Gestió del 
Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències per violència masclista (CMAU-VM), 
adjudicat a l'empresa FUNDACIO SALUT I COMUNITAT, amb NIF G61878831, pel temps 
indispensable fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no 
superior a tres mesos, comprés des de l’1 de gener de 2021 al 31 de març de 2021, per 
un import màxim de 184.706,19 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 184.706,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 184.706,19 euros a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2021. REQUERIR a l'adjudicatari per a la seva formalització en 
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el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

86. – (20200319) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i nominativa a favor 
de SODEPAU, amb NIF G60843299, per executar el projecte anomenat “MOSTRA DE 
CINEMA ÀRAB I MEDITERRANI DE CATALUNYA. La plataforma de difusió dels cinemes 
àrabs a Barcelona i Catalunya (2020)”, per l’import de 50.000,00 euros, de conformitat 
amb l’informe de la Direcció de Justícia global i Cooperació Internacional, emès en data 
2 de novembre de 2020 i d’acord amb els arts. 22.2.a) i 28 ambdós de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.1. a) de la normativa general de 
subvencions de l’Ajuntament. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la despesa de 50.000 euros, 
equivalent al 47,63 % del cost total de projecte estimat en 104.973,00 euros, amb 
càrrec a la partida D/0200/48746/23291 del pressupost de l’exercici 2020, a favor de 
SODEPAU, que s’abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació 
(pagaments a compte o anticipats) per dur a terme les actuacions inherents a la 
subvenció, sense que sigui necessària la constitució de garantia.REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des del 31 
de desembre de 2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de l’aplicació dels fons rebuts en la forma que s’estableix en l’annex a 
aquest acord. APROVAR l'Annex que recull les obligacions de les parts i la forma de 
justificació de la subvenció, que consta a l'expedient. 

Districte de Ciutat Vella

87. – (20212002) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió del servei d'intervenció 
social per la convivència al Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 20004036, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 2.618.431,99 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
5.106.720,72 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 2.380.392,72 euros i import de l'IVA de 238.039,27 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.118.951,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601, un 
import (IVA inclòs) d'1.499.480,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; 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 i Seguretat i 
Prevenció. 

88. – (20192001) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels 
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent 
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gran del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Esport 3 Serveis Alternatius, SL 
amb NIF B62068713, consistent en reduir de forma proporcional l’import anual del 
cànon a abonar de l’any 2020 en un import de 7.744,68 euros, d’acord amb els 
informes i documentació que consta a l’expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

89. – (189/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 18.11.2020 
l'import d'indemnització a favor de Transit Projectes, SL. amb NIF B59489351 per la 
quantitat de 1.956,10 euros pel període de suspensió de l'activitat del Casal de Joves 
Casa Sagnier, comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 09.06.2020. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària D/22611/23222 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució 
al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

90. – (18002495L02-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 1 
de desembre de 2020 l'import d'indemnització a favor d'Incoop, SCCL, amb NIF 
F60137411, per la suspensió del contracte número 18002495L02, que té per objecte la 
gestió integral i l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i 
L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, per la quantitat de 17.120,88 euros pel període 
comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 28 de juny de 2020. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida 
22611/23212 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris

91. – (20XC0346/20S08775) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Casal de Joves Prosperitat (núm. 20XC0346), ubicat a l’avinguda Rio de Janeiro, núm. 
100, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Associació 
Juvenil Sociocultural de la Prosperitat, amb NIF G60336559, amb la finalitat del 
desenvolupament del Projecte d'activitats al Casal de Joves Prosperitat, pel període de 
l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de 
la subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import total de 208.782,00 euros, dels quals 
104.391,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.71/232.12/06.08 del 
pressupost de l'any 2022 i l'import de 104.391,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/487.71/232.12/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de 
l'entitat Associació Juvenil Sociocultural de la Prosperitat, amb NIF G60336559, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per 
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un import total de 208.782,00 euros, equivalent al 88,44% del cost total del projecte 
que ascendeix a la quantitat total de 236.056,78 euros, amb una durada de dos anys, 
fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del la finalització anual 
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament 
d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el 
conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou 
Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

92. – (20XC0299/20S08759) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Casal de Joves de Roquetes (núm. 20XC0299), ubicat al carrer Vidal i Guasch, núm. 16, 
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Associació Juvenil 
Sociocultural Roket Project, amb NIF G63240048, amb la finalitat del desenvolupament 
del Projecte d'activitats al Casal de Joves Roquetes, pel període de l'1 de gener de 2021 
fins al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció 
mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import total de 208.782,00 euros, dels quals 104.391,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.70/232.12/06.08 del pressupost de 
l'any 2022 i l'import de 104.391,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/487.70/232.12/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Associació 
Juvenil Sociocultural Roket Project, amb NIF G63240048, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar 
l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 
208.782,00 euros, equivalent al 96,97% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 215.295,66 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de 
desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa general 
reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 
2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del la finalització anual 
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament 
d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el 
conveni. FACULTAR a l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou 
Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

93. – (19010189/19003194-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 
19003194 que té per objecte la gestió de l’Espai Jove Les Basses, 2019-2021 a favor del 
contractista Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, amb mesures de contractació 
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pública sostenible, des del dia 14 de març inclòs i fins el dia 20 de juny de 2020, data en 
què s’acorda la finalització de la suspensió del contracte. NOTIFICAR la present 
resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

94. – (19010189/19003194-001) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de 
2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona i la contractista Trànsit Projectes, SL, amb 
NIF B59489351, mitjançant la qual s’aixeca la suspensió establerta des del 14 de març 
de 2020, del contracte núm. 19003194-001, que té per objecte la Gestió de l’Espai Jove 
Les Basses, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, reprenent-se 
a partir d’aquesta data l’execució del contracte, que fineix el 31 de desembre de 2021, 
data en la qual s’hauran executat la totalitat de les prestacions objecte del contracte. 
RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic signat el 27 i el 30 d’octubre de 
2020, pel Cap del departament de Recursos Interns del Districte i per la responsable del 
contracte, respectivament, l’import d’indemnització parcial a favor de l’empresa 
adjudicatària la quantitat de 15.517,21 euros pel període comprés entre el dia 14 de 
març de 2020 i el dia 19 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha utilitzat 
els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del 
contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l’import indicat, a 
càrrec de de la partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou 
Barris. 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.

95. – (18010209/18005895) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 18005895, 
que té per objecte el Programa de gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures 
de contractació pública sostenible, des del dia 21 de juny de 2020, data en la qual es va 
iniciar la prestació completa del servei per part de l’empresa adjudicatària Asoc. 
Esport-3, amb NIF G08880577, d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió signada 
el 21 de juny de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona i el representant de l’empresa 
contractista. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic signat el 2 i el 7 
d’octubre de 2020, pel Cap del departament de Recursos Interns del Districte i per la 
responsable del contracte, respectivament, l’import d’indemnització parcial a favor de 
l’adjudicatari la quantitat de 12.853,91 euros pel període comprés entre els dies 1 de 
maig i 20 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha utilitzat els mitjans 
personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del contracte. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la 
partida 226.11 232.31 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou Barris. 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 el present 
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acord a la contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de Sant Andreu

96. – (18002185L02) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 30 de 
novembre de 2020 l’import d’indemnització a favor de la Fundació Pia Institut Pere 
Tarrés d’Educació en l’Esplai, amb NIF R5800395E, per una quantitat de 22.908,42 
euros, pel període de suspensió del contracte 18002185-Lot 2 que té per objecte la 
gestió del Casal de Gent Gran Mossèn Clapés i Bon Pastor, comprés entre el dia 14 de 
març de 2020 i el dia 12 de juliol de 2020, en concepte de despeses de personal i 
despeses de manteniment de la garantia definitiva. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la partida pressupostària 
corresponent de l’exercici 2020 D/22611/23232 0609. NOTIFICAR la present resolució 
al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

97. – (20211004) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió i dinamització dels 
Casals de Gent Gran del Districte de Sant Martí: Parc del Clot, Joan Casanelles, Quatre 
Cantons, Taulat-Can Saladrigas, Verneda Alta, Sant Martí, Joan Maragall, Ca l’Isidret, i 
Parc Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
20003793, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.460.120,90 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 2.014.752,96 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 d'1.327.382,64 euros i import de l'IVA de 132.738,26 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 378.053,67 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610, un 
import (IVA inclòs) de 730.280,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610, un import (IVA inclòs) de 351.787,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0610; 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

98. – (0823/18 (18003157-002)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003157, que té per objecte 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 Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa, amb NIF G63231476, per tal 
d’incrementar el servei en 1.687,50 hores/any l’any 2021 i en 1687,50 hores/any l’any 
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2022, per un import màxim de 69.160,00 euros (exempt d'IVA), 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 34.580,00 euros, IVA exempt, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.580,00 euros a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23251 0800, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 34.580,00 euros, IVA exempt, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.580,00 euros a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23251 0800, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2021. FIXAR en 3.458,00 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del 
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de departament 
d'Administració de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 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 Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

99. – (20XC0383) APROVAR la segona addenda (20XC0383) del Conveni de Col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona per a 
les obres de nova construcció de l’Escola Anglesola de 2 línies d’aquesta localitat, 
sotscrit el 3 d’octubre de 2018, ampliant la vigència del Conveni de col·laboració fins el 
31 de desembre de 2021. CONDICIONAR l'anualitat 2021 de l'aportació municipal a la 
corresponent aprovació per l'òrgan competent. FACULTAR l'Im. Joan Subirats Humet, 
Sisè Tinent d’Alcaldia per a la signatura de la present Addenda, i NOTIFICAR a les parts 
el present Acord. 

Districte de l'Eixample

100. – (20209201) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic Casa Elizalde del Districte 
de l’Eixample, 19C00018-20XF1003, per un import de 110.795,14 euros, a 
l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL; amb NIF B-63033740, segons informes que 
consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa per 
l’import de 110.795,14 euros a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B-63033740, 
adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

101. – (20199203) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic i casal infantil Urgell del 
Districte de l’Eixample, 19C00006-20XF0994, per un import de 37.352,34 euros a 
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l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL, amb NIF B-63033740, segons informes que 
consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa per 
l’import de 37.352,34 euros a favor de Calaix de Cultura,SL, NIF B-63033740, 
adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

102. – (20209203 ) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic Casa Golferichs i espai de 
fotografia Català Roca del Districte de l’Eixample, 19C00020, per un import de 
56.771,17 euros, a l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL; amb NIF B-63033740, segons 
informes que consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la 
despesa per l’import de 56.771,17 euors a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B-
63033740, adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 
2020 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 
notificació, formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

103. – (20209204) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre Ateneu Fort Pienc i casal 
infantil Fort Pienc del Districte de l’Eixample, 19C00021-20XF1000, per un import de 
25.773,00 euros, a l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL; amb NIF B-63033740, segons 
informes que consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la 
despesa per l’import de 25.773,00 euros a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B-
63033740, adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 
2020 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 
notificació, formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

104. – (20209205) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic Cotxeres Borrell del 
Districte de l’Eixample, 19C00025-20XF1001, per un import de 20.536,52 euros, a 
l’adjudicatària, Trànsit Projectes, SL; amb NIF B-59489351, segons informes que 
consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa per 
l’import de 20.536,52 euros a favor de Trànsit Projetes, SL, NIF B-59489351, 
adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602 en aquest mateix document. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d'aquesta notificació, formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

105. – (20199205) APROVAR la pròrroga al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763, amb la 
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finalitat de prorrogar la gestió cívica Associació Xarxa Dos Deu, que instrumenta 
l'atorgament de la subvenció de concessió directa, per l'execució del projecte 
anomenat Pròrroga Gestió Cívica Associació Xarxa Dos Deu, per un import de 66.000,00 
euros equivalent 100% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
66.000,00 euros i una durada fins al 31/12/2021, 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 i 6.3. de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria publica per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 66.000,00 euros 
amb càrrec al pressupost del 2021, a favor de l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri 
Sagrada Família, amb NIF G66160763. REQUERIR l'entitat beneficiaria 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 prorroga 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. 

106. – (20199207) APROVAR la pròrroga al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Ateneu Transformadors, amb NIF G67333120, amb la finalitat de Prorrogar 
el conveni Ges.Cív. Ateneu Transformadors, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa, per l'execució del projecte anomenat Pròrroga Coveni
Ges. Cí. Ateneu Trasformadors, per un import de 112.000,00 euros equivalent 97,90% 
del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 114.400,00 euros i una 
durada fins al 31/12/2022, 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 i 6.3. de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
publica per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 112.000,00 eruos 
(56.000,00 euros amb càrrec al pressupost del 2021 i 56.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost del 2022), a favor d' Associació Ateneu Transformadors, amb NIF 
G67333120. REQUERIR l'entitat beneficiaria 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 
prorroga 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. 

107. – (20199209) APROVAR la pròrroga al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Assoc. 
Cultural El Poblet, amb NIF G67350892, amb la finalitat de Pròrroga Gestió Cívica Ass. 
Cultural Ateneu Poblet, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió 
directa, per l'execució del projecte anomenat Pròrroga Gestió Cívica Ass. Cultural 
Ateneu Poblet, per un import de 198.000,00 euros equivalent 100% del cost total del 
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projecte, que ascendeix a la quantitat total de 198.000,00 euros i una durada fins al 
31/12/2022, de conformitat amb els articles 22.2.c i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3. de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. 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 198.000,00 euros (99.000,00 
euros amb càrrec al pressupost del 2021 i 99.000,00 euros amb càrrec al pressupost del 
2022), a favor de'Assoc. Cultural El Poblet, amb NIF G67350892. REQUERIR l'entitat 
beneficiaria 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 prorroga al conveni de 
gestió cívica, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

108. – (20XF0737) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 19C00018. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 5.226,08 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de Cultura, SL, 
amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del primer trimestre de 2020, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb 
la mesura de govern MO711/5998, de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

109. – (20XF0775) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, concessió número 15C00020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 1.129,58 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Trànsit Porjectes, SL, 
amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Cotxeres Borrell del primer trimestre de 2020, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998, de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

110. – (20XF0794) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió número 15C00024. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 4.367,16 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Incoop, SCCL, amb 
NIF F60137411, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del primer trimestre de 2020, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
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d'acord amb la mesura de govern MO711/5998, de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sants-Montjuïc

111. – (20212001) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria, 
amb NIF G58300963, per a la gestió cívica de l’espai municipal Centre Cívic Font de la 
Guatlla, d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus 
comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa en concepte de subvenció per un import de 267.500,00 euros durant la 
vigència del conveni, dels quals 133.750,00 euros amb càrrec a la posició 
pressupostària número D/48572/33711 de l’exercici 2021 i 133.750,00 euros amb 
càrrec a la posició pressupostària número D/48572/33711 de l’exercici 2022, a favor de 
l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, per al desenvolupament del 
projecte de gestió cívica de l’equipament municipal Centre Cívic Font de la Guatlla. 
ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a l’Associació de Veïns i Veïnes 
Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963, per un import de 267.500,00 euros 
durant la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte de gestió cívica 
l’equipament municipal Centre Cívic Font de la Guatlla, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, 
ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de 
la normativa general de subvencions. DECLARAR, la no inclusió en procediment de 
pública concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a l’expedient. 
REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió 
cívica. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de 
la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que 
haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del 
projecte. FACULTAR, per a la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del 
Districte de Sants-Montjuïc. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

112. – (20212002) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, amb 
NIF G66881186, per a la gestió cívica de l’espai municipal Lleialtat Santsenca, d’acord 
amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 500.000,00 euros, dels quals 250.000,00 euros 
amb càrrec a la posició pressupostària número D/48712/92416 del pressupost de l’any 
2021 i 250.000,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària número 
D/48712/92416 del pressupost de l’any 2022, a favor de la Coordinadora d’Entitats per 
la Lleialtat Santsenca, amb NIF G66881186, condicionat a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el pressupost posterior a l’actual, per al desenvolupament del projecte de 
gestió cívica de l’equipament municipal Lleialtat Santsenca. ATORGAR una subvenció, 
mitjançant concessió directa a la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, 
amb NIF G66881186, per un import de 500.000,00 euros durant la vigència del conveni 
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per al desenvolupament del projecte de gestió cívica de l’equipament municipal 
Lleialtat Santsenca, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de 
subvencions. DECLARAR, la no inclusió en procediment de pública concurrència per les 
raons justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat gestora per 
tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la 
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de 
l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la 
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a 
la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc. 
DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports. 

113. – (20202101) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2020 
de la XIXvena edició dels Premis anuals de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació 
pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal 
que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les 
al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades definitivament les bases 
particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions 
i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 3.000,00 euros, que 
anirà a càrrec a la partida 481.01 338.11 del pressupost de l’exercici 2021, per a fer 
front a la disposició i lliurament d'aquests premis, condicionada a l'existència de crèdit 
suficient en el pressupost indicat. 

Districte de les Corts

114. – (16C00009) RATIFICAR l'aixecament de la totalitat de les prestacions del contracte 
núm. 16C00009 de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per 
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal del Centre Cívic Can Deu, pel 
foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el 
mercat laboral, situat a la plaça Concòrdia del Districte de les Corts, amb efectes de 22 
de juny de 2020, les quals havien estat suspeses parcialment d'acord amb l'establert en 
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, on es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per no considerar-se un 
contracte essencial i ser d'impossible execució. RECONÈIXER l’import de 37.536,32 
euros pel restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, a favor de l'empresa 
Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, pel període de suspensió de 
l’execució comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020 (ambdós 
inclosos), d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així 
com l’article 8.3 del Decret d’alcaldia del 23 de març (modificat i refós pel Decret 
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d’Alcaldia de 8 d’abril) pel qual s’establien mesures i criteris addicionals en la 
contractació del sector públic municipal; tot això condicionat a la liquidació definitiva 
del contracte a la seva finalització. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació 
per un import de 37.536,32 euros, a càrrec de la partida 22611 33711 0604 de l’exercici 
pressupostari de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al concessionari. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

115. – (18C00002) RATIFICAR l'aixecament de la totalitat de les prestacions del contracte 
núm. 18C00002 de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per 
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal del Centre Cívic Joan Oliver 
“Pere Quart”, amb mesures de contractació pública sostenible, situat al carrer 
Comandant Benítez núm. 6 del districte de les Corts, amb efectes de 22 de juny de 
2020, les quals havien estat suspeses parcialment d'acord amb l'establert en el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, on es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per no considerar-se un contracte 
essencial i ser d'impossible execució. RECONÈIXER l’import de 69.282,86 euros pel 
restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, a favor de l'empresa Club 
Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, pel període de suspensió de l’execució 
comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020 (ambdós inclosos), 
d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així com 
l’article 8.3 del Decret d’alcaldia del 23 de març (modificat i refós pel Decret d’Alcaldia 
de 8 d’abril) pel qual s’establien mesures i criteris addicionals en la contractació del 
sector públic municipal; tot això condicionat a la liquidació definitiva del contracte a la 
seva finalització. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per un import de 
69.282,86 euros, a càrrec de la partida 22611 33711 0604 de l’exercici pressupostari de 
l’any 2020. NOTIFICAR la present resolució al concessionari. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

116. – (16C00002) RATIFICAR l'aixecament de la totalitat de les prestacions del contracte 
núm. 16C00002 de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per 
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal del Centre Cívic Josep Maria
Trias i Peitx, pel foment de la contractació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció en el mercat laboral, situat al carrer Riera Blanca núm. 1-3 del Districte de les 
Corts, amb efectes de 22 de juny de 2020, les quals havien estat suspeses parcialment 
d'acord amb l'establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, on es va declarar 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
per no considerar-se un contracte essencial i ser d'impossible execució. RECONÈIXER 
l’import de 39.923,96 euros pel restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, a 
favor de l'empresa Club Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, pel període de 
suspensió de l’execució comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 
2020 (ambdós inclosos), d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19, així com l’article 8.3 del Decret d’alcaldia del 23 de març (modificat i refós 
pel Decret d’Alcaldia de 8 d’abril) pel qual s’establien mesures i criteris addicionals en 
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la contractació del sector públic municipal; tot això condicionat a la iquidació definitiva 
del contracte a la seva finalització. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació 
per un import de 39.923,96 euros, a càrrec de la partida 22611 33711 0604 de l’exercici 
pressupostari de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al concessionari. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

117. – (20XF0438 ADO) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 16C00009 que té per objecte la 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
Centre Cívic Can Deu, en compliment de la mesura de govern MO711/5998, de 27 de 
març de 2009, modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal 
de Preus Públics 2020, corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la 
quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les 
persones amb discapacitat (50% al 75%), corresponents a l'any 2020 (1r trimestre i 2n 
semestre de 2020). AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat de 
3.522,54 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 33711 del pressupost de 
l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF 
G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

118. – (20XF0439 ADO) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte la 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
Centre Joan Oliver "Pere Quart", corresponent a l'obertura extraordinària del centre 
cívic del mes d'agost de 2020 per donar suport al casal d'estiu de l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMP) dins la Mesura de Govern del Pla extraordinari 
d'activitat d'estudi per a infants i adolescents per front a l'impacte de la Covid-19, i en 
compliment de la clàusula 17 dels Plecs de clàusules administratives particulars de la 
concessió on s'estableix que el concessionari té dret a obtenir una compensació 
econòmica per tal que es mantingui l'equilibri econòmic de la concessió, en els casos 
en què es produeixi qualsevol de les circumstàncies a què fan referència els apartats 2 i 
4 de l'article 290 de la LCSP. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la 
quantitat de 4.353,16 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 33711 del 
pressupost de l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de Barcelona, 
amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

119. – (20XF0439 ADO ) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte la 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
Centre Joan Oliver "Pere Quart", en compliment de la mesura de govern MO711/5998 
de 27 de març de 2009 modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança 
Municipal de Preus Públics 2020, corresponent a la subvenció de les activitats 
formatives de la quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur 
(50%) i per a les persones amb discapacitat (50% al 75%), corresponents a l'any 2020 
(1r trimestre i 2n semestre de 2020). AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en 
la quantitat de 4.177,08 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 33711 del 
pressupost de l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de Barcelona, 
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amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

120. – (20XF0440 ADO) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 16C00002 que té per objecte la 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
Centre Trias i Peitx, en compliment de la mesura de govern MO711/5998, de 27 de 
març de 2009, modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal 
de Preus Públics 2020, corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la 
quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les 
persones amb discapacitat (50% al 75%), corresponents a l'any 2020 (1r trimestre i 2n 
semestre de 2020), Centre Cívic Trias i Peitx. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa en la quantitat de 3.035,16 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 
33711 del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de 
Barcelona, amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

121. – (264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 5.12.2020 
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740, per la 
quantitat de 4.996,97 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez 
Montalbán, CC L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret, comprés entre l'1.05.2020 i el 
31.05.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR 
el present acord al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 

122. – (264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 
05.12.2020 l'import d'indemnització a favor de CALAIX DE CULTURA, SL amb NIF 
B63033740 per la quantitat de 7.897,47 euros pel període de suspensió de l’activitat 
del CC Vázquez Montalbán, CC L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret, comprés entre 
el dia 14.03.2020 i el dia 30.04.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 
0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

123. – (264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 05.12.2020 
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per la 
quantitat de 4.171,39 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez 
Montalbán, CC L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret comprés entre l'1.06.2020 i el 
30.06.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR 
el present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
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124. – (264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 05.12.2020 
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per la 
quantitat de 2.910,61 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez 
Montalbán, comprés entre l'1.07.2020 i el 31.07.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

125. – (264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 05.12.2020 
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per la 
quantitat de 2.910,21 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez 
Montalbán, comprés entre l'1.08.2020 i el 31.08.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

126. – (50000/17 ) ACORDAR LA CONTINUÏTAT del servei relatiu a la gestió i explotació del 
centre cívic Sarrià del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per el període comprès entre l'1 
de gener de 2021 i el 31 de març de 2021 o fins a la formalització del nou contracte si 
aquesta es produeix abans del 31 de març de 2021, inclòs en el contracte núm. 
16C0021 que té per objecte la gestió i explotació del centre cívic Sarrià del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat en data 15 de desembre de 2016. AMPLIAR L' 
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESA per un import de 64.971,25 euros, en 
concepte de subvenció màxima per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer de la 
concessió, i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 i partida pressupostària 
D/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’exercici 2021, i DISPOSAR-LA a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU 
amb NIF núm. B60641925. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi la continuïtat 
del contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

127. – (50001/17 ) ACORDAR LA CONTINUÏTAT del servei relatiu a la gestió i explotació del 
centre cívic Vil.la Florida del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per el període comprès 
entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021 o fins a la formalització del nou 
contracte si aquesta es produeix abans del 31 de març de 2021, inclòs en el contracte 
núm. 16C0026, que té per objecte la gestió i explotació del centre cívic Vil.la Florida del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat en data 20 de desembre de 2016. AMPLIAR L' 
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESA per un import de 61.336,25 euros, en 
concepte de subvenció màxima per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer de la 
concessió, i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 i partida pressupostària 
D/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’exercici 2021, DISPOSAR-LA a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU 
amb NIF núm. B60641925. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi la continuïtat del 
contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
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128. – (50007/17 ) ACORDAR LA CONTINUÏTAT del servei relatiu a la gestió i explotació del 
centre cívic Can Castelló, dels casals de gent gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant 
Ildefons i del programa de dinamització de gent gran del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, per el període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021 o fins 
a la formalització del nou contracte si aquesta es produeix abans del 30 d’abril de 2021, 
inclòs en el contracte núm. 17C0003, que té per objecte la gestió, dinamització i 
coordinació dels casals de gent gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons, del 
programa de Dinamització de Gent Gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i del 
Centre Cívic Can Castelló, adjudicat en data 30 de març de 2017. AMPLIAR L' 
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESA per un import de 140.064,72 euros, en 
concepte de subvenció màxima per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer de la 
concessió, i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 i partida pressupostària 
D/48998/23232, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’exercici 2021, i DISPOSAR-LA a favor de ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS, SL amb NIF núm, B62068713. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi 
la continuïtat del contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

129. – (20000561-001) ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa del contracte 
20000561-001 que té per objecte la gestió del Casal de Barri i ludoteca Vall d'Hebron -
Can Travi, per un import de 73.562,50 euros, IVA inclòs, adjudicat a l'empresa 
Iniciatives i Programes, SL (NIF B59545913), amb càrrec a l'exercici pressupostari de 
l'any 2020, i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, pel període no executat 
de l'1 d'agost al 3 de desembre de 2020. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de drets socials, cultura i esports. 

130. – (16004298-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 20 de 
novembre de 2020, relatiu al contracte de serveis per la direcció, promoció, 
dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic i sociocultural del 
Centre Cívic Teixonera, número contracte 16004298, l’import d’indemnització a favor 
del contractista QSL Serveis Culturals, SLU, amb NIF B60641925, la quantitat de 
7.318,36 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny 
de 2020. Aquesta indemnització inclou tot el període de suspensió parcial del 
contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a 
càrrec de la partida pressupostària D/22611/33711 del pressupost del Districte de l’any 
2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de drets socials, cultura i esports. 

131. – (16005717) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 16005717, adjudicat a 
Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, que té per 
objecte la direcció, gestió i animació dels programes de dinamització sociocultural del 
centre cívic Matas i Ramis, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins la data de 
l’aixecament de la suspensió, de conformitat amb l’acta de suspensió parcial del 
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contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió del contracte 
núm. 16005717, adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF 
B59960526, que té per objecte la direcció, gestió i animació dels programes de 
dinamització sociocultural del centre cívic Matas i Ramis, des del dia 22 de juny de 
2020 de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte amb 
número 16005717 i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que 
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

132. – (16005717-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 2 de 
desembre de 2020 l'import d'indemnització parcial a favor de PROGESS, Projectes i 
Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, per la suspensió del contracte 
número 16005717, que té per objecte la direcció, gestió i animació dels programes de 
dinamització sociocultural del Centre Cívic Matas i Ramis, per la quantitat de 2.702,96 
euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de maig de 2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la 
partida D/22611/33711 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

133. – (18002495L01-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 de 
desembre de 2020 l'import d'indemnització a favor de Incoop SCCL, amb NIF 
F60137411, per la suspensió del contracte número 18002495L01, que té per objecte la 
gestió integral i l’administració de les ludoteques Arimel i el Galliner del Districte 
d’Horta-Guinardó, per la quantitat de 12.127,16 euros pel període comprés entre el dia 
14 de març de 2020 i el dia 28 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida 22611/23212 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

134. – (19000186-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 19000186 adjudicat 
a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, que té per 
objecte l’organització i la dinamització del centre cívic Guinardó, des del dia 14 de març 
de 2020 inclòs i fins la data de l’aixecament de la suspensió, de conformitat amb l’acta 
de suspensió parcial del contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la 
suspensió del contracte núm. 19000186 adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de 
Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, que té per objecte l’organització i la 
dinamització del centre cívic Guinardó, des del dia 28 de juny de 2020 de conformitat 
amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte amb número 19000186-001 i 
amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que s’acompanya a la 
mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

135. – (19000186-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 de 
desembre de 2020 l'import d'indemnització parcial a favor de Progess, Projectes i 
Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, amb NIF B60641925, per la suspensió 
del contracte número 19000186, que té per objecte l’organització i la dinamització del 
Centre Cívic Guinardó, al Districte d’Horta-Guinardó, per la quantitat de 5.099,28 euros 
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pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de maig de 2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la 
partida D/22719/33711 0607 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

136. – (19000863-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 19000863, que 
té per objecte la gestió, la direcció, la promoció, la dinamització i l’organització de les 
activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga i 
de la Ludoteca Casa Groga, adjudicat a l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF 
B60641925, des del 14 de març de 2020 inclòs i fins a l’aixecament d’aquesta, de 
conformitat amb l’acta de suspensió parcial del contracte de 19 d’abril de 2020. 
RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial del contracte de serveis 19000863, que 
té per objecte la gestió, la direcció, la promoció, la dinamització i l’organització de les 
activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga i 
de la Ludoteca Casa Groga, adjudicat a l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF 
B60641925, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte de 
22 de juny de 2020, i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que 
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

137. – (19000863-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 de 
desembre de 2020 l'import d'indemnització a favor de QSL, Serveis Culturals, SLU, amb 
CIF B60641925, per la suspensió del contracte número 19000863, que té per objecte la 
gestió, la direcció, la promoció, la dinamització i l’organització de les activitats de caire 
cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga i de la Ludoteca 
Casa Groga, per la quantitat de 10.303,65 euros pel període comprés entre el 14 de 
març de 2020 i el 21 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711 de l'exercici 
2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris

138. – (19010010/19003502-001) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 19003502 
que té per objecte la gestió del Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal 
de Barri Vallbona, 2019-2021 amb mesures de contractació pública sostenible, a favor 
de l’empresa Trànsit Projectes, SL amb NIF núm. B-59489351, des del dia 14 de març 
inclòs i fins el dia 20 de juny de 2020, data en què s’acorda la finalització de la 
suspensió del contracte. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

139. – (19010010/19003502-001) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de 
2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa adjudicatària Trànsit Projectes, 
SL amb NIF núm. B-59489351, mitjançant la qual s’aixeca la suspensió establerta des 
del 14 de març de 2020 del contracte núm. 19003502-001, que té per objecte la Gestió 
del Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, 2019-
2021, amb mesures de contractació pública sostenible, reprenent-se a partir d’aquesta 
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data l’execució del contracte, que fineix el 31 de desembre de 2021, data en la qual 
s’hauran executat la totalitat de les prestacions objecte del contracte. RECONÈIXER, de 
conformitat amb l’informe tècnic signat el 30 d’octubre de 2020, pel Cap del 
departament de Recursos Interns del Districte i per la responsable del contracte, 
respectivament, l’import d’indemnització parcial a favor de l’empresa adjudicatària la 
quantitat de 25.787,00 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el 
dia 19 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha utilitzat els mitjans 
personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del contracte. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la 
partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou Barris. 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. 

140. – (18010198/18005175-002) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de 
2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa adjudicatària Esport 3 Serveis 
Alternatius, SL amb NIF B-62068713, mitjançant la qual s’aixeca la suspensió establerta 
des del 14 de març de 2020, del contracte núm. 18005175-002, que té per objecte la 
Gestió i dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació
pública sostenible, reprenent-se a partir d’aquesta data l’execució del contracte, que 
fineix el 25 de març de 2021, data en la qual s’hauran executat la totalitat de les 
prestacions objecte del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic 
signat el 2 i el 7 d’octubre de 2020, pel Cap del departament de Recursos Interns del 
Districte i per la responsable del contracte, respectivament, l’import d’indemnització 
parcial a favor de l’adjudicatària la quantitat de 3.234,89 euros pel període comprés 
entre els dies 1 de maig i 20 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha 
utilitzat els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió 
del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l’import indicat, a 
càrrec de la partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou Barris. 
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. 

141. – (19010011/19003537) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de 2020, 
per part de l’Ajuntament de Barcelona i la contractista Club Lleuresport de Barcelona. 
AIXECAR la suspensió del contracte 19003537, que té per objecte la gestió del Centre 
Cívic Masia Can Verdaguer, 2019-2021, amb mesures de contractació pública 
sostenible, adjudicat a Club Lleuresport, amb NIF G60320132, establerta des del 14 de 
març de 2020; reprenent-se a partir del 21 de juny de 2020 l’execució del contracte, 
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que fineix el 31 de desembre de 2021, data en la qual s’hauran executat la totalitat de 
les prestacions objecte del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe 
tècnic signat el 30 d’octubre de 2020, pel Cap del departament de Recursos interns del 
Districte i la responsable del contracte, respectivament, l’import d’indemnització 
parcial a favor del contractista la quantitat de 5.720,67 euros pel període comprés 
entre els dies 1 de maig i 20 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha 
utilitzat els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió 
del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a 
càrrec de la partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou Barris. 
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. 

142. – (20XC0273/20S08752) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Casal de Barri Ton i Guida (núm. 20XC0273), ubicat al carrer Romaní, 6, entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i la Plataforma d’Entitats de 
Roquetes, amb NIF V64454309, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte 
d'activitats al Casal de Barri Ton i Guida, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31 
de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import total de 325.774,00 euros, dels quals 162.887,00 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.76/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 
i l'import de 162.887,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/487.76/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Plataforma 
d’Entitats de Roquetes, amb NIF V64454309, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del 
projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 325.774,00 euros, 
equivalent al 87,06% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
374.174,00 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes 
que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini 
no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat, 
presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels 
fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

143. – (20XC0281/20S08754) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Casal de Barri Prosperitat (núm. 20XC0281), ubicat a la plaça Àngel Pestanya, núm. 1, 
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entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i La Prosperitat Cultura en 
Acció 2, amb NIF G64781123, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte 
d'activitats al Casal de Barri Prosperitat, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31 
de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import total de 571.336,00 euros, dels quals 285.668,00 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/486.27/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 
i l'import de 285.668,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/486.27/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat La Prosperitat 
Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte 
esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 571.336,00 euros, equivalent 
al 85,87% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 665.336,00 
euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat 
amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten 
en l’expedient. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 
3 mesos, a comptar des del la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el 
balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i 
informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc 
Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

144. – (20XC0288/20S08756) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Casal de Barri La Cosa Nostra (núm. 20XC0288), ubicat al carrer Beret, 11, entre 
l’Ajuntament de Barcelona- Districte de Nou Barris i l'Associació sociocultural La Cosa 
Nostra, amb NIF G63341192, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte 
d'activitats al Casal de Barri La Cosa Nostra, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 
31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import total de 295.002,00 euros, dels quals 147.501,00 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.73/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 
i l'import de 147.501,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/487.73/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Associació 
sociocultural La Cosa Nostra, amb NIF G63341192, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del 
projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 295.002,00 euros, 
equivalent al 89,12% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
330.991,48 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes 
que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini 
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no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat, 
presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels 
fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

145. – (20XC0290/20S08757) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Ateneu Popular Nou Barris (núm. 20XC0290), ubicat al carrer Portlligat, 1-31, entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i el Bidó de Nou Barris, amb NIF 
G58327289, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte d'activitats a l’Ateneu 
Popular Nou Barris, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 
2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant concessió directa i 
prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import total de 599.010,00 euros, dels quals 299.505,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/487.74/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 i l'import de 
299.505,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.74/337.11/06.08 del 
pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per 
un import total de 599.010,00 euros, equivalent al 36,85% del cost total del projecte 
que ascendeix a la quantitat total d'1.625.279,30 euros, amb una durada de dos anys, 
fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del la finalització anual 
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament 
d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el 
conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou 
Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

146. – (20XC0297/20S08758) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Centre Cívic Can Basté (núm. 20XC0297), ubicat al carrer passeig Fabra i Puig, 274-276, 
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Turó Acció 
Sociocultural (TASC), amb NIF G63695381, amb la finalitat del desenvolupament del 
Projecte d'activitats al Centre Cívic Can Basté, pel període de l'1 de gener de 2021 fins 
al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import total de 441.776,00 euros, dels quals 231.138,00 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.75/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 
i l'import de 210.638,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/487.75/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Turó Acció 
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Sociocultural (TASC), amb NIF G63695381, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte 
esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 441.776,00 euros, equivalent 
al 65,08% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 678.800,00 
euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat 
amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten 
en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 
mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el 
balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i 
informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Francesc 
Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

147. – (20XC0342/20S08763) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
La Masia de la Guineueta (núm. 20XC0342), ubicat a la plaça Ca n’Ensenya, núm. 4, 
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat La Masia de la 
Guineueta Associació de Lleure, amb NIF G60433364, amb la finalitat del 
desenvolupament del Projecte d'activitats a La Masia de la Guineueta, pel període de 
l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de 
la subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost. 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de 236.452,00 euros, dels quals 
118.226,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.77/232.12/06.08 del 
pressupost de l'any 2022 i l'import de 118.226,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/487.77/232.12/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de 
l'entitat La Masia de la Guineueta Associació de Lleure, amb NIF G60433364, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per 
un import total de 236.452,00 euros, equivalent al 52,93% del cost total del projecte 
que ascendeix a la quantitat total de 446.709,62 euros, amb una durada de dos anys, 
fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en els informes que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual 
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament 
d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el 
conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou 
Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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148. – (20XC0345/20S08762) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal 
Ateneu La Bòbila de Porta (núm. 20XC0345), ubicat a la plaça Sóller, núm. 1, entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Federació Transforma 
Porta, amb NIF G66431131, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte 
d'activitats a l’Ateneu La Bòbila de Porta, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31 
de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import total de 233.832,00 euros, dels quals 116.916,00 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.72/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 
i l'import de 116.916,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/487.72/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Federació 
Transforma Porta, amb NIF G66431131, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte 
esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 233.832,00 euros, equivalent 
al 85,80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 272.532,00 
euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat 
amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.1 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten 
en l’expedient. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 
mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el 
balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i 
informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc 
Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

149. – (09-CONV-552.1/2020) APROVAR l’Addenda de pròrroga i modificació del conveni de 
gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu, i l’Associació de 
Veïns de Congrés Indians, per a la gestió de l’equipament Can Clariana Cultural, pel 
període comprès entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2021. ATORGAR una subvenció 
excepcional mitjançant concessió directa, a favor de l’Associació de Veïns Congrés-
Indians, amb NIF G58071291 per un import de 64.294,74 euros, per a l’anualitat 2021, 
equivalent al 86,85% del cost total del projecte per al període comprès entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2021, d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa 
general de subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
64.294,74 euros, per a l’exercici 2021, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en la partida corresponent, per subvencionar el projecte de gestió cívica de 
l’equipament Can Clariana Cultural; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans
del 31 de juliol de 2021, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte 
justificatiu amb aportació d’informe d’auditor condicionat al compliment dels requisits 
de l’article 74.1 del RD 887/2006, d’acord amb el què estableix l’article 10è de la 
Normativa general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la 
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regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com 
la de tots aquells documents que se’n derivin. 

150. – (19005634) ADJUDICAR el contracte núm. 19005634, que té per objecte el Servei de 
promoció de la convivència en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de 
Sant Andreu a l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible a Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 313.835,93 euros (IVA 0%). 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 85.704,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; un 
import (IVA inclòs) de 171.408,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; un import (IVA inclòs) de 56.722,59 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15343 0609. 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 15.691,80 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 a la Sra. 
Maria Bécares, Tècnica de prevenció i civisme. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

151. – (19005634) ALLIBERAR la quantitat de 36.640,76 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 19005634 que té per objecte el Servei de promoció 
de la convivència en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de Sant Andreu 
a l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual 
ha estat adjudicat a l'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, i retornar-lo 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 10.006,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; un import (IVA inclòs) de 20.012,21 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15343 0609; un import (IVA inclòs) de 6.622,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

152. – (20204016) APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona – districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, 
amb NIF G 58 293 150, per a la gestió cívica del Centre Cultural la Farinera del Clot 
aprovat per la Comissió de Govern el passat 3 de desembre de 2020 (afegir a la 
clàusula 5.1 l’apartat “e) sol·licitar un espai de seguiment i comunicació estable amb el 
districte per tal de poder actualitzar les necessitats que permeti optimitzar la gestió a 



CG 47/20 55/56

partir de l’adaptació del present conveni a les noves situacions, sempre que sigui 
possible”, a la clàusula 6.1 l’apartat “f) Analitzar conjuntament amb l’entitat gestora 
noves necessitats i valorar la seva idoneïtat, donant la resposta més adient a cada nova 
situació” i a la clàusula 6.2 els apartats “c) Assumir les despeses econòmiques de 
telefonia, centraleta i fotocopiadores” i “g) Assumir les despeses econòmiques 
derivades de l’auditoria”) d’acord amb l’ informe de 18 de desembre de 2020 de la Cap 
del departament de recursos interns inclòs en l’expedient. REQUERIR l'entitat gestora 
per a que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per 
la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. 

Mocions

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (20200519) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Ajuda i Esperança de Barcelona, en l’àmbit de l’atenció a la conducta suïcida 
amb la finalitat de prevenir aquesta conducta, amb una vigència fins al 
31/12/2020.FACULTAR a la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura 
de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin del mateix. 

2. – (20200524) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 49.201,94 euros, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/46761/23013 del pressupost de l'any 2020, a favor 
del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample, amb NIF Q080196I, en concepte 
de manteniment dels espais comuns de l'edifici del carrer Compte Borrell 305 durant 
l'any 2020. 

3. – (20200067) ADJUDICAR el contracte núm. 20001649, que té per objecte el Servei per a 
la gestió, impuls i dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a la 
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible a l'empresa 
Novact, amb NIF G62083357, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 460.095,30 euros IVA inclòs, dels quals 380.244,05 euros 
corresponen al preu net i 79.851,25 euros a l'IVA (21%). DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 109.979,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23252 0200; un import (IVA inclòs) de 120.068,01 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23252 
0200; un import (IVA inclòs) de 230.047,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 19.012,20 euros; i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
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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. Aida Guillen Lanzarote. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

4. – (20200494) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió i 
desenvolupament del servei VinclesBCN. L'empresa adjudicatària prestarà els serveis 
necessaris per incorporar 240 usuaris tipus A i mantenir 3.240 actius i incorporar 600 
usuaris tipus B i mantenir 900 actius a la finalització del contracte; i el subministrament 
de 240 tauletes, servei de manteniment (inclou el servei de reemplaçament o 
reposició) de 3.240 tauletes i 3.240 connexions a internet (serveis de 
telecomunicacions necessari per al funcionament de les tauletes), amb núm. de 
contracte 20003538, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.866.444,27 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 3.642.796,53 
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 d'1.692.543,52 euros i import de l'IVA de 173.900,75 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200, un 
import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200, un import (IVA inclòs) de 938.336,45 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23033 0200, un import (IVA inclòs) de 876.997,42 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l'article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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