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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 5 de novembre de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial  de  la  Ciutat  de  Barcelona,  el  5  de  novembre  de  2020,  s’hi  reuneix  la
COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada
Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado,
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet,
Jordi Martí Grau, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma
Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier
Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Janet Sanz Cid i Lucia Martín González.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  segons
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.

El  Secretari  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els  assistents  a  la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 29
d'octubre de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (20190334 IMSS)  Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de
20/10/2020, que adjudica el contracte dels serveis que té per objecte la gestió del
Centre d'Allotjament Familiar Temporal adreçat a famílies vulnerables afectades per
la  pèrdua  o  manca  d’habitatge  i/o  en  situació  d’exclusió  social,  ubicat  al  carrer  de
Navas de Tolosa, 312, de Barcelona (CAFT Navas), amb mesures de contractació
pública  sostenible,  a  l’empresa  Progess,  projectes  i  gestió  de  serveis  socials,  sl,  amb
CIF B59960526, per un import de 606.070,77 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució
de 24 mesos amb pròrroga de 24 mesos.

2. – (20190335 IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de
20/10/2020, que adjudica el contracte dels serveis que té per objecte la gestió del
Centre  d’allotjament  temporal  familiar  de  pisos  d’inclusió  de  llarga  estada  Sant  Pere
més Baix, ubicat al carrer de Llàstic, nº 13 de Barcelona, adreçat a famílies en situació
de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca d’habitatge, amb mesures de
contractació  pública  sostenible,  a  l’empresa  Associació  Prohabitatge,  amb  CIF
G61964102,  per  un  import  de  489.800,91  euros  (exempt  d’IVA)  i  un  termini
d’execució de 24 mesos amb pròrroga de 24 mesos.

Districte de Nou Barris

3. – (20XC0216/20S07759) Resolució del Regidor del Districte de Nou Barris, de 22
d'octubre  de  2020,  que  aprova  l’autorització  de  la  despesa  per  a  l’aprovació  del
conveni  de  col·laboració  entre  el  Districte  de  Nou Barris,  l’Associació  Sociocultural  El
Torrent  de  la  Zona  Nord  i  la  Fundació  Bancària  “La  Caixa”,  que  instrumenta
l’atorgament  d’una  subvenció  excepcional,  a  favor  de  la  primera  entitat,  per  un
import de 27.000,00 euros, pel període des de la data de la signatura i fins al 31 de
desembre  de  2020,  per  al  desenvolupament  del  Projecte  d’Intervenció  Comunitària
Intercultural (ICI).

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (S-2020-1) AUTORITZAR el Consorci Museu d'Art contemporani de Barcelona, adscrit a
l'Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d'interinitat per vacant
d'una persona per al lloc de treball de Responsable de Mitjans Digitals, del grup A,
corresponent al grup professional previst al Conveni Col·lectiu d'aquest Consorci,
d'acord amb el que disposa l'apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern
aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
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Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (20002770) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de logística integral de
magatzem, mudances tècniques i muntatge d'actes de l'Ajuntament de Barcelona,
amb núm. de contracte 20002770, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.444.255,77 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.830.186,36
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 1.193.599,80 euros i import de l'IVA de 250.655,97
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos 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;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

3. – (20000204) EXCLOURE l'oferta presentada per l'empresa Rigel Over, SL, amb NIF B-
64.460.728, de conformitat amb l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del Sector Públic, per haver presentat una oferta considerada
presumptament anormal o desproporcionada, segons els límits previstos a la clàusula
10 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació, i no
haver presentat cap justificació en el termini que se li va atorgar en relació al baix
nivell del preu ofertat. ADJUDICAR el contracte núm. 20000204, que té per objecte les
obres de reforma de la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona,
fase 3, a Eurocatalana Obres I Serveis SL amb NIF B62554035 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
718.210,00 euros IVA inclòs, dels quals 593.561,98 euros corresponen al preu net i
124.648,02 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 86.185,20 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63862/93314
0705; un import (IVA inclòs) de 632.024,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/63862/93314 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 29.678,10 euros. REQUERIR
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a
la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a
les dependències de Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de
Recursos. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Roser Crivellé Yuste.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
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4. – (20000204) ALLIBERAR la quantitat de 186.074,01 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20000204 que té per objecte les obres de reforma
de la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona, fase 3, el  qual ha
estat adjudicat a l'empresa Eurocatalana Obres I Serveis SL, amb NIF B62554035, i
retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 19.498,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/63862/93314 0705; un import (IVA inclòs) de 166.575,20 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/63862/93314
0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de la
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (19001291L02-002 (385/19)) MODIFICAR el contracte 19001291L02-002 que té per
objecte  el  lloguer  de  material  d’infraestructures  (estructures  no  permanents
desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) necessari
pel desenvolupament dels actes promoguts pels districtes o per entitats i associacions
veïnals, comercials o empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva
instal·lació i desmuntatge del districte de Sants-Montjuïc durant el període 2019-
2020, en el sentit de minorar l'import en 100.000,00 euros; ALLIBERAR l'autorització i
la disposició de la despesa per un import de 100.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603;
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.

6. – (18003434L01-001 (888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L01-001 que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari per al desenvolupament
dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 1-
Districte Ciutat Vella, en el sentit de minorar l'import en 180.000 euros; ALLIBERAR
l'autorització i la disposició de la despesa per un import de 180.000,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0601; DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

7. – (18003434L02-001) MODIFICAR el contracte 18003434L02-001, que té per objecte el
lloguer de material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes
culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 2- Districte de
l’Eixample, en el sentit de minorar l'import en 110.000,00 euros IVA inclòs. ALLIBERAR
l'autorització i la disposició de la despesa per un import de 110.000,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0602. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

8. – (18003434L05-001 (888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L05-001, que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels
actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 5-
Districte de les Corts, en el sentit de minorar l'import de 44.310,00 euros IVA inclòs.
ALLIBERAR  l’autorització  i  la  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de  44.310,00
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euros IVA inclòs amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació
pressupostària  D/20500/33811  0604.DONAR  COMPTE  d’aquesta  resolució  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

9. – (18003434L06-001 (888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L06-001, que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels
actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 6-
Districte Sarrià- Sant Gervasi, en el sentit de minorar l’import de 92.229,55 euros IVA
inclòs.  ALLIBERAR  l’autorització  i  la  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de  de
92.229,55 euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària  D/20500/33811  0605.  DONAR  COMPTE  d’aquesta  resolució  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

10. – (18003434L07-002 (888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L07-002 que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari per al desenvolupament
dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 7-
Districte de Gràcia, en el sentit de minorar l'import en 100.000,00 euros; ALLIBERAR
l'autorització i la disposició de la despesa per un import de 100.000,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0606; DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

11. – (18003434L08-001 (888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L08-01 que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari per al desenvolupament
dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 8-
Districte Horta-Guinardó, en el sentit de minorar l'import en 190.000,00 euros;
ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa per un import de 190.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0607; DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

12. – (18003434L10-001(888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L10-001 que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari per al desenvolupament
dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 10-
Districte de Sant Andreu, en el sentit de minorar l'import en 70.000 euros; ALLIBERAR
l'autorització i la disposició de la despesa per un import de 70.000,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0609; DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

13. – (18003434L11-001(888/18)) MODIFICAR el contracte 18003434L11-001 que té per
objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari per al desenvolupament
dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 11-
Districte de Sant Martí, en el sentit de minorar l'import en 185.000,00 euros;
ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa per un import de 185.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0610; DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència,
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Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

14. – (18002353L01-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte 18002353L01 que té per objecte l'adquisició de serveis de sistemes
informàtics per realitzar contractació pública electrònica (LOT 1: Expedient electrònic
de contractació), adjudicat a l'empresa GUADALTEL SA, amb NIF A41414145, per un
import màxim de 218.405,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i la
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 218.405,00 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 218.405,00 euros a l'aplicació pressupostària
D/22610/49112 0701. FIXAR en 9.025,00 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia per l'import
indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils,
a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

15. – (inversions)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 5 de novembre de 2020.

16. – (EM 2020-11/14) ESTIMAR parcialment la sol·licitud formulada per la companyia
Barcelona  d’Aparcaments  Municipals,  SA  (BAMSA)  mitjançant  escrit  presentat  al
Registre General el dia 26 de setembre de 2019, en el sentit següent: AUTORITZAR, la
perllongació de la durada de la prova pilot d’una activitat complementària d’una xarxa
logística de proximitat, en els aparcaments de Passeig de Gràcia, Diputació, Rambla de
Catalunya, Tarradellas-Sarrià i Tarradellas-Nicaragua, gestionats per BAMSA en
l’actualitat,  per  un  termini  d’1  any  a  comptar  a  partir  de  l’endemà  de  la  data  de
finalització del contracte inicial, i en les mateixes prescripcions, excepte la durada i
selecció de l’operador, en què es va autoritzar per la Comissió de Govern en la sessió
de 22 de febrer de 2018. AUTORITZAR, per un termini d’1 any, la cessió d’espai per a
la  prova  pilot  d’una  activitat  complementària  d’una  xarxa  logística  de  proximitat,  en
els aparcaments de Vilardell, Barceloneta, Francesc Cambó i Paral·lel, gestionats per
BAMSA  en  l’actualitat,  de  conformitat  amb  allò  establert  a  l’apartat  2.4  del  Plec  de
prescripcions tècniques i amb subjecció a les prescripcions següents:La present
autorització es fa extensiva als aparcaments Vilardell, Barceloneta, Francesc Cambó i
Paral·lel,  gestionats  per  BAMSA  en  l’actualitat,  i  obliga  a  respectar  les  prescripcions
dels Plecs de Bases i Tècnic i del Contracte de Concessió. BAMSA acreditarà que ha
realitzat  concurrència  pública  per  a  la  selecció  de  l’operador.  BAMSA  comunicarà  a
l’Ajuntament  la  celebració  del  contracte  amb  tercers  per  al  desenvolupament  de
l’activitat  i  li  facilitarà  un  original  de  l’esmentat  contracte  i  detall  gràfic  i  descriptiu
dels  espais  ocupats.L’espai  cedit,  afectarà  com a màxim a  dues  places  d’aparcament,
en cadascú dels aparcaments indicats i sense que interfereixin la circulació de vehicles
i vianants. La sectorització de línia elèctrica i comptador propi, en el seu cas, es
realitzarà  garantint  la  seguretat  elèctrica  de  l’aparcament,  amb  el  compliment  de  la
normativa  vigent  i  supervisada  per  l’equip  tècnic  de  BAMSA.  Haurà  de  comptar  amb
els  títols  habilitants  preceptius  per  al  seu  desenvolupament,  els  quals  s’hauran
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d’emetre a favor de la titularitat de qui desenvolupi aquesta activitat. Especial menció
al  compliment  estricte  dels  requeriments  d’inspecció  de  Bombers,  recollits  en
l’informe tècnic emès amb motiu de l’autorització inicial dels aparcaments indicats en
el punt I en data 10 de gener de 2018 per la Divisió de Protecció Civil i Prevenció en
relació a què si es produeix un increment de la càrrega de foc prevista per a
l’aparcament,  què requereix la dotació d’un sector d’incendi específic  amb detecció i
extinció  automàtica  pròpia.  Així  mateix,  entre  d’altres  recomanacions,  destacar  les
relatives  a  ubicar  el  magatzem  al  costat  d’una  sortida  de  l’aparcament.  De  l’indicat
informe es dona trasllat a BAMSA per al seu estricte compliment.Aquesta autorització
de  prova  pilot  s’atorga  per  a  un  termini  d’1  any.  BAMSA  convidarà  els  serveis
municipals de Mobilitat a participar en l’avaluació de la prova pilot. NOTIFICAR aquest
acord  a  Barcelona  d’Aparcaments  Municipals,  SA  (BAMSA)  i  als  districtes  de
l’Eixample,  Les  Corts,  Sants  Monjuïc  i  Ciutat  Vella  en  raó  de  la  ubicació  dels
aparcaments  de  l’exercici  de  l’activitat  objecte  d’aquestes  autoritzacions  per  tal
d’efectuar el control tècnic corresponent.

17. – (20XC0178) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació privada per l´autoocupació de Catalunya, que instrumenta l'atorgament de
la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del
projecte anomenat SOS Mentoring, per un import de 60.000,00, equivalent 12,5% del
cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 480.000,00 euros i una
durada fins al 31 de març 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. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 60.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0700/48903/46311 del pressupost de l'any 2020. REQUERIR 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, de conformitat amb la
clàusula 5 del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent
d´Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.

18. – (20XC0206) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Time
Use Initiative for a Healthy Society, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de
concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte TIME USE
WEEK 2020, per un import de 40.000,00, equivalent al44,44% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 90.000,00 euros i una durada fins al 31
de desembre de 2020, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general
reguladora de lessubvencions, 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 40.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0700/48903/46311 del pressupost de l'any 2020 a favor de Barcelona Time Use
Initiative for a Healthy Society amb CIF G66200288. REQUERIR l'entitat beneficiària
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per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la data de finalització del
projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la
clàusula 5 del conveni.FACULTAR l' Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent
d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n
derivin.

19. – (20XC0207) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, que instrumenta l'atorgament de la
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte
anomenat CSPF - European Cities for Sustainable Public Finances, per un import de
32.000,00, equivalent 22,8% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 140.000,00 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un
import de 32.000,00 euros, dels quals 16.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0701/48903/92011 del pressupost de l'any 2020, i 16.000,00 euros
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0701/48903/92011 del pressupost de l'any
2021, condicionat a l'existència de crèdit adequa i suficient en el pressupost posterior
a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres
mesos a comptar des de la data de finalització de l'activitat parcial o final del projecte
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat
amb el pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Ilm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer
Tinent d´Alcaldia, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.

20. – (20S06637) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020 a favor de l'entitat Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT S.A.
amb NIF A08311342, per l'execució del projecte anomenat Postgrau LGTB, per un
import de 36.000,00 euros equivalent el 50% del cost total del projecte que ascendeix
a la quantitat total de 72.000,00 euros i una durada fins al 30 de juny 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. 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 d´Estudis
d'Hoteleria i Turisme CETT SA la despesa total de 36.000,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 0700/47950/43211 del pressupost de l'any 2020, en
concepte del Projecte "Postgrau LGTB". REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior a 6 mesos des de la recepció de la subvenció, presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

21. – (20S07064) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020 a favor de FUNDACIO PRIVADA BARCELONACOMERÇ,
amb NIF G63433650, per l'execució del projecte Pla actuació FBC 2020, per un import
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de 285.000,00 euros, equivalent el 84,45% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 337.200,00 euros, 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 de2010. 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 FUNDACIO PRIVADA BARCELONA COMERÇ la despesa
total de 285.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària/es D/48836/43141
del pressupost de l'any 2020, en concepte de Pla actuació FBC 2020. REQUERIR a
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.

22. – (420/20)  APROVAR  la  memòria  justificativa  per  a  la  participació  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  en  Fons  de  Capital  Risc  per  a  l’Impuls  de  l’Ecosistema  emprenedor  a  la
Ciutat. APROVAR les bases comprensives dels criteris i les condicions que regiran la
participació de l'Ajuntament de Barcelona en ECR per a l'impuls de l'ecosistema
emprenedor de la ciutat. PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la província de Barcelona,
Gaseta municipal i web de l'Ajuntament de Barcelona. OBRIR el termini de 10 dies
hàbils  per  a  la  presentació  de les  manifestacions  d’interès  a  comptar  a  partir  del  dia
següent de la publicació de les bases. FACULTAR al Gerent de l'Àrea d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica per la signatura dels contractes d'inversió i acords
d'adhesió.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

23. – (DP-20878)  DESCONSIGNAR  la  quantitat  d’1.426.760,08  euros  de  la  partida  0701
22611 93311 corresponent del  Pressupost  municipal  de l’any 2020,  import  aprovat  a
favor de la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A., en concepte
d’indemnització, en el marc de l’acord transaccional entre l’Ajuntament de Barcelona i
la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos, S.A., aprovat per acord del Plenari
del Consell Municipal en sessió de 28 de febrer de 2020, assolit dins les actuacions del
procediment ordinari núm. 104/2019-C del Jutjat de Primera Instància núm. 21 dels
de Barcelona, acord transaccional, però, que no fou ratificat judicialment i que va
perdre la seva executivitat arran de recaure la Sentència número 60/2020 de 27 de
maig de 2020 dictada pel Jutjat de Primera Instància Nº 21 de Barcelona, tot l’anterior
d’acord  amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Patrimoni  de  20  d’octubre  de  2020,  que
consta a l'expedient a efectes de motivació i, com a conseqüència ANUL·LAR
l’autorització,  disposició  i  obligació  de  despesa  per  import  d’1.426.760,08  euros;  i
DONAR  COMPTE  d’aquesta  resolució  a  la  primera  sessió  del  Plenari  del  Consell
Municipal que es celebri.

24. – (3-116/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-116/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  521.108,01  euros,  per  atendre  transferències
de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20102391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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25. – (3-117/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-117/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  99.990,00  euros,  per  finançar  projectes
municipals en matèria de turisme, gestionats pels Districtes de Les Corts i Nou Barris,
de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20102491;  i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

26. – (3-118/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-118/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.532.814,81  euros,  per  fer  front  al  pagament
d’Indemnització  de  Responsabilitat  Patrimonial  derivada  de  la  revocació  d’obres  del
carrer Encarnació 13-17 (Casetes d’Encarnació)  gestionada pel  Districte de Gràcia,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20102691;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

27. – (3-119/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-119/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’acord  amb  l’aportació  provinent  del
Servei Català de Salut, per atendre despeses derivades del Conveni de cooperació per
l’habilitació d’equipaments com a extensions provisionals dels hospitals de referència
de la ciutat,  signat en data 6 d’abril  de 2020,  per un import de 179.797,61 euros,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 20102695; i PUBLICAR aquest acord a
la  Gaseta  Municipal.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

28. – (20200011) INICIAR l'expedient per a la contractació de la prestació del servei
d’assistència tècnica al Departament de Gestió de la Mobilitat (GM) de la Direcció de
Serveis  de  Mobilitat,  i  al  Departament  d’Espai  Urbà  (EU)  de  la  Direcció  de  Serveis
d’Infraestructures  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  la  direcció  facultativa  i  la
coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de serveis i en altres tasques
relacionades, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 19004145, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 508.716,67 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 924.939,40 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 420.427,00 euros i import de
l'IVA de 88.289,67 euros, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 84.786,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504, un
import (IVA inclòs) de 423.930,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
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l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504; 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'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

29. – (20210006A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de Manteniment i
subministrament de les instal.lacions de regulació i control del Trànsit a les Rondes de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible., amb núm. de contracte
20001709, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 5.253.292,78 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 8.683.128,56 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 4.341.564,28 euros i import
de l'IVA de 911.728,50 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; 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'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

30. – (20200012DLOT1) ADJUDICAR el contracte núm. 19004303L01, que té per objecte
Obres millora galeries subterrànies 22@ zona nord a COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS SA amb NIF A46146387 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 408.927,28 euros IVA inclòs,
dels quals 337.956,43 euros corresponent al preu net i 70.970,85 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 408.927,28 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/60399/15331 0504. FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 16.897,82 euros. REQUERIR l'empresa
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències Departament d'Administració d'Ecologia Urbana. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Carolina Puig Gimeno, Cap del Departament de
Coordinació d'Obres a l'Espai Públic. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

31. – (20200012A1NLot1) ALLIBERAR la quantitat de 130.899,24 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19004303L01 que té per objecte Obres
millora galeries subterrànies 22@ zona nord, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, amb NIF A46146387, i retornar-lo a la partida
i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 130.899,24
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/60399/15331 0504. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
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Infraestructura i Mobilitat.

32. – (20200012DLOT2) ADJUDICAR el contracte núm. 19004303L02, que té per objecte
Obres de millora 10 galeries 22@: resta galeries a MAESSA MANTENIM.AYUDA A
EXPLOTACION Y SERV amb NIF A28500932 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 414.776,34 euros
IVA inclòs, dels quals 342.790,36 Euros corresponen al preu net i 71.985,98 Euros a
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 414.776,34 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/60399/15331 0504. FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 17.139,52 euros. REQUERIR l'empresa
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències Departament d'Administració d'Ecologia Urbana. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Carolina Puig Gimeno, Cap del Departament de
Coordinació d'Obres a l'Espai Públic. DONAR-NE COMPTE d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

33. – (20200012A1NLot2) ALLIBERAR la quantitat de 124.739,54 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 19004303L02 que té per objecte Obres
de millora 10 galeries 22@: resta galeries, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
MAESSA MANTENIM.AYUDA A EXPLOTACION Y SERV, amb NIF A28500932, i retornar-
lo a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
124.739,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/60399/15331 0504. DONAR-NE COMPTE  a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

34. – (20160005M Lot 1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002516-004 que té per objecte la Conservació d'enllumenat públic (2016-
2019) Lot 1, adjudicat a l'empresa CITELUM IBERICA SA, amb NIF A59087361, per un
import màxim de 160.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR la disposició de la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 160.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament seg üent: un import (IVA inclòs) de
70.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0603; un import (IVA inclòs) de 50.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0602; un
import (IVA inclòs) de 40.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0601. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
normalització 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.

35. – (20160005M Lot 2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002517-004 que té per objecte la Conservació de l'enllumenat públic
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(2016-2019) Lot 2, adjudicat a l'empresa UTE RUBATEC-URBALUX ENLLUMENAT BCN,
amb NIF U66791211, per un import màxim de 237.306,23 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR la disposició
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 237.306,23 euros, IVA inclòs,
amb càrrec ales partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 80.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33811 0607; un import (IVA inclòs) de 75.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811
0606; un import (IVA inclòs) de 37.506,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0605; un import (IVA inclòs) de
36.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0604; un import (IVA inclòs) de 8.800,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502.
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.

36. – (20160005M Lot 3) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002518-004 que té per objecte la Conservació de l'enllumenat públic
(2016-2019) Lot 3, adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un
import màxim de 219.338,83 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. ALLIBERAR la disposició de la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 219.338,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
125.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0610; un import (IVA inclòs) de 86.838,83 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0609; un
import (IVA inclòs) de 7.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502. REQUERIR a 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

37. – (20XC0254) APROVAR el Conveni de col·laboració 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, 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; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual de 36.000,00 euros per fer front
a les despeses derivades de l'esmentat conveni, a favor de la Diputació de Barcelona,
amb NIF P0800000B, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46101/13412 dels
pressupostos dels l'exercicis 2020 i 2021 de la Gerència de Mobilitat i
Infraestructures, amb el següent desglossament: 18.000,00 euros a càrrec de l'exercí
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2020 i 18.000,00 euros a càrrec de l'exercici 2021. La consignació queda subordinada
al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb
l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR
la Regidora de Mobilitat, Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón, per la signatura del conveni i la
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per la seva execució; i DONAR-
NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

38. – (16S06999-001) APROVAR l'addenda que instrumenta la pròrroga al conveni de
col·laboració subscrit el 21 d'octubre de 2016 entre l'Ajuntament de Barcelona,
l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i el Consorci del Besòs per la gestió del servei de
recollida selectiva pneumàtica de l'àmbit del Fòrum i entorns, per un període de
quatre anys addicionals; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual per un import
d'1.496.635,00 euros, per fer front a les despeses de l'esmentada addenda, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/46722/16221, pels imports i exercicis següents:
312.752,00 euros amb càrrec al pressupost de l'any 2024; 373.352,00 euros amb
càrrec al pressupost de l'any 2023; 375.675,00 euros amb càrrec al pressupost de
l'any 2022; 376.722,00 euros amb càrrec al pressupost de l'any 2021; i 58.134,00
euros amb càrrec al pressupost de l'any 2020. La consignació queda subordinada al
crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'art.
174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR a la
Segona Tinenta d'Alcaldia per la signatura i formalització de tots aquells actes que
siguin necessaris per l'execució del present conveni, amb posterioritat a la seva
signatura per l'Alcaldessa; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de l'Eixample

39. – (20g191) APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació
de la  finca  número 122.I  del  passeig  de  Sant  Joan,  al  barri  de  la  Dreta  de  l’Eixample,
Districte  de  l’Eixample,  inclosa  dins  l’àmbit  4  del  Pla  Especial  Urbanístic  i  de  Millora
Urbana per a la Regulació de diversos sòls d'equipament en l'àmbit del Districte de
l'Eixample, aprovat definitivament el 23 de novembre de 2018, qualificada
d’equipament  comunitari  i  dotacions  de  nova  creació  (clau  7b).  INICIAR  l’expedient
d’expropiació, NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè en
el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, en el cas que no
ho hagin fet durant el tràmit d’informació pública, i proposin el preu en què els valori,
i el termini necessari per desallotjar la finca en el cas de ser ocupants, a fi d’intentar el
tràmit  d’avinença  previst  a  l’art.  24  de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa  i  155  del
Reglament  de  Patrimoni  dels  Ens  Locals,  amb  l’advertència  als  ocupants  dels
immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el
termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de notificació, previ pagament
o  dipòsit  de  la  indemnització  que  si  s’escau  pugui  correspondre  i,  en  el  supòsit  que
transcorregut  l’esmentat  termini  de  quinze  dies  no  hi  hagi  mutu  acord;  INICIAR  la
peça  separada  de  preu  just,  d’acord  amb  allò  establert  a  l’art.  29  de  la  Llei
d’Expropiació  Forçosa  i  concordants  del  seu  Reglament  i  a  l’art.  157  i  següents  del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció
dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més
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circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets
aprovada definitivament.

Districte de Sants-Montjuïc

40. – (20g121)  APROVAR  definitivament,  a  l’empara  de  l’article  119  del  Decret  Legislatiu
1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  de
Catalunya  i  l’article  162  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme  de  Catalunya,  Compte  de  Liquidació  Definitiva  del
Projecte de reparcel·lació, modalitat cooperació, de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la
Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació de les afectacions viàries
al barri d’Hostafrancs. El Compte de Liquidació Provisional contingut en el Projecte de
Reparcel·lació  quantificava  les  despeses  d’urbanització  en  un  import  total  de
3.557.971,81 euros (IVA exclòs), mentre que el Compte de Liquidació Definitiva que
s’aprova fixa l’import total de les despeses d’urbanització en l’import de 5.973.592,41
euros  (IVA  exclòs),  del  què  s’ha  de  distribuir  entre  els  propietaris  de  les  finques
resultants  del  Projecte  de  reparcel·lació  l’import  de  5.886.552,46  euros  (IVA  exclòs).
L’Institut Municipal d’Urbanisme ha ingressat quotes d’urbanització i una bestreta per
un import total de 5.805.802,46 euros (IVA exclòs). En conseqüència, resta pendent
de  pagament  a  favor  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  un  saldo  per  import  de
80.750,00 euros (IVA exclòs), que s’haurà de requerir als propietaris de les finques de
resultat.  SOL•LICITAR  al  Registre  de  la  Propietat  número  16  de  Barcelona  la
cancel·lació de l’afecció real de les finques de resultat del Projecte de reparcel·lació al
pagament del saldo del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de
reparcel·lació, modalitat cooperació, de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació
del Pla General Metropolità per a la reordenació de les afectacions viàries al barri
d’Hostafrancs.  PUBLICAR  aquest  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, en la Gaseta Municipal, en un dels diaris de major difusió de la província i
en el Tauler d’Edictes de la Corporació. NOTIFICAR-LO personalment als interessats en
l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

41. – (20g276) APROVAR, a l’empara de l’article 119.2.a)  del  Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  el  Text  refós  del
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon
d’actuació urbanística de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit
discontinu delimitat pel carrer de la Feixa Llarga, núm. 14-20, i els carrers K i 50, de la
Zona Franca de Barcelona, factoria Akzo Nobel, que té per objecte donar compliment
a  les  prescripcions  incorporades  en  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió
Urbanística  de  13  de  gener  de  2010,  relatiu  a  l’aprovació  definitiva  del  Projecte  de
reparcel·lació,  en la modalitat  compensació bàsica,  del  polígon d’actuació urbanística
de  la  Modificació  Puntual  del  PGM  en  l’àmbit  discontinu  delimitat  pel  carrer  de  la
Feixa Llarga núm. 14-20 i els carrers K i 50 de la Zona Franca de Barcelona, en forma
de text refós. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de major difusió de la província, a la Gaseta Municipal i en el Tauler d’Edictes de
la Corporació  i NOTIFICAR-LO a les persones interessades. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
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Districte de Gràcia

42. – (20g210) APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació
de la  finca núm. 13-17 del  carrer  Camèlies,  qualificada de sistema d’equipaments  de
nova creació de caràcter local (clau 7b) pel Pla Especial Urbanístic per a la regulació de
l'equipament situat al carrer Camèlies 13-17, al Districte de Gràcia, aprovat
definitivament el 24 de juliol de 2020, publicada al BOPB en data 30 de setembre de
2020, sense que s’hagin presentat al·legacions durant el  termini  d’informació pública
de  l’aprovació  inicial  de  la  relació  de  béns  i  drets  afectats,  tal  i  com  s’exposa  en
l’informe emès per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal
d’Urbanisme de Barcelona, de 19 d’octubre de 2020, que consta a l’expedient i que es
dona  per  íntegrament  reproduït;  INICIAR  l’expedient  d’expropiació;  FIXAR  en  tràmit
d’avinença,  d’acord  amb  l’establert  a  l’article  24  de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa,  la
quantitat de 8.759.000 euros, com a preu just per tots els conceptes, per l’expropiació
de la finca núm. 13-17 del carrer Camèlies, d’acord amb l’esmentat informe; APLICAR
l’esmentada  quantitat  amb  càrrec  al  projecte  núm.  P.06.6820.01  del  pressupost  de
l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de  Barcelona  per  l’any  2020;  PAGAR  l’esmentada
quantitat a la propietat de la finca, la Fundació Privada Hospital Evangèlic, un cop
acrediti  el  domini  i  llibertat  de  càrregues  de  la  finca  objecte  d’expropiació,  o,
altrament, DIPOSITAR-LA a la Tresoreria Municipal; PUBLICAR aquest acord
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a
un diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de
béns i drets aprovada definitivament.

Districte de Sant Martí

43. – (20g48)  APROVAR  definitivament,  a  l’empara  de  l’article  119.2  del  Decret  Legislatiu
1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  es  va  aprovar  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme de
Catalunya,  i  l’article  125.2  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  el  projecte  d’estatuts  i  bases  d’actuació  per  a  la
constitució de la Junta de Compensació del Subsector 2 del Pla de millora urbana per
a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV de Barcelona, formulats per propietaris
que  representen  més  del  50%  de  la  superfície  del  Polígon  d’actuació  urbanística.
APROVAR la constitució de la Junta de Compensació del Subsector 2 del Pla de millora
urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, formalitzada per mitjà
d’escriptura  pública  atorgada  el  14  de  novembre  de  2019  davant  del  Notari  de
l’Il·lustre  Col·legi  de  Catalunya  Sr.  Jesús  Julián  Fuentes  Martínez,  sota  el  número
2.563  del  seu  Protocol.  TRASLLADAR  a  la  Direcció  General  d’Urbanisme  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  la  documentació  que  prescriu  l’art.192  del  Decret
305/2006,  de  18  de  juliol,  per  mitjà  del  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei
d’Urbanisme,  als  efectes  de  la  inscripció  de  la  Junta  de  Compensació  en  el  Registre
d’Entitats  Urbanístiques  Col·laboradores.  DESIGNAR  com  a  representant  d’aquesta
Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de
gestió  urbanística  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  el  Sr.  Jaume  Vidal  i  Pi.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major
circulació  de  la  província;  publicació  que  quedarà  condicionada  a  que  s’hagi  donat
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compliment  a  totes  les  observacions  contingudes  a  l’informe  del  Departament  de
Reparcel·lacions  de  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  de  18  de  febrer  de  2020.
NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE compte a la Comissió
d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

44. – (20g282)  APROVAR  inicialment,  a  l’empara  de  l’article  119.2.a)  del  Decret  legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Subsector 2 del Pla de
Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, formulat per la Junta
de  Compensació  (en  constitució)  de  l’àmbit,  amb  les  observacions  contingudes  a
l’informe  de  8  d’octubre  de  2020  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de
l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  que  consta  en  l’expedient,  en  els  mateixos  propis
termes  que  es  donen  per  reproduïts.  SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  el
termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler
d’edictes  de  la  Corporació,  amb audiència  simultània  a  les  persones  interessades  pel
mateix termini, amb notificació personal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Districte de Sant Andreu

45. – (18002185L01) PRORROGAR per un període comprès des del 09.11.2020 fins al
08.11.2022, el contracte 18002185L01-003 que té per objecte Serveis de gestió dels
Casals de gent gran La Palmera i Navas, adjudicat a l'empresa ESPORT3 SERVEIS
ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713, per un import total de 537.855,56 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
230.196,34 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 209.269,40 euros i
import IVA de 20.926,94 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 268.927,77 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 244.479,79
euros i import IVA de 24.447,98 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609, 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 38.731,45 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 35.210,41 euros
i import IVA de 3.521,04 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació. D0NAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

46. – (18002185L02) PRORROGAR per un període comprès des del 09.11.2020 fins el
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08.11.2022, el contracte 18002185L02-003 que té per objecte Serveis de gestió dels
Casals de gent gran Mossèn Clapes i Bon Pastor, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ
PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 432.712,06 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
185.196,05 euros, IVA inclòs amb tipus impositiu 0%, amb càrrec a l'exercici 2022 a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 216.356,04 euros, IVA inclòs amb tipus
impositiu 0%, amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609, 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 31.159,97 euros, IVA inclòs amb tipus impositiu 0%, amb càrrec a l'exercici
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609. REQUERIR a l'adjudicatari per
tal que comparegui per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

47. – (17005714) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2021 fins al
31.12.2021 el contracte 17005714-003 que té per objecte el Lot 1 Gestió
d'equipaments d'infància casals infantils, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 355.658,92 euros (exempt
d'IVA), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
355.658,92 euros, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències del districte de Sant Martí per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

48. – (17005715) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2021 fins el
31.12.2021 el contracte 17005715-003 que té per objecte el lot 2, gestió
d'equipaments d'infància ludoteques, adjudicat a l'empresa SPORT PARTNERSHIP CET
10 SL, amb NIF B60704939, per un import total de 394.608,35 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 394.608,35 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 358.734,86 euros i import IVA de 35.873,49
amb tipus impostiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del districte de Sant Martí
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

49. – (20204027_20003262)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  serveis  d’atenció
telefònica a la demanda, gestió d’emergències i gestió administrativa per a la Guàrdia
Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i  Salvament, a la sala conjunta de
comandament,  d’acord amb les previsions del  plec de prescripcions tècniques,  i  amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20003262,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 3.057.040,80 euros (IVA inclòs), determinat en funció
de preus unitaris i un valor estimat de 6.063.552,00 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.  L’accés  al  plec  de  prescripcions  tècniques  del  contracte  es  realitzarà
prèvia signatura d’un acord de confidencialitat per part dels licitadors interessats, per
raons de seguretat pública i de conformitat amb els informes que figuren a
l’expedient;  AUTORITZAR  l'esmentada  despesa  de  3.057.040,80  euros,  amb
pressupost net de 2.526.480,00 euros i un import de l'IVA de 530.560,80 euros, al
tipus del 21%, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 698.949,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, un import (IVA inclòs) de
590.692,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 822.354,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 699.631,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 130.723,56
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 114.688,64 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400, i
sotmès  a  la  condició  suspensiva  d’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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

50. – (20204143_20000413L06) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20000413L06,
corresponent  al  Lot  6  de  l’expedient  20204143  l’objecte  del  qual  és  el  manteniment
preventiu i correctiu de la flota de vehicles del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i  Salvament,  d’acord  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació sostenible i desglossat en 7 lots (Lot 6: Servei neteja integral flota de
vehicles SPEIS) a l’empresa NOURENTAT POBLENOU SCP amb NIF J66201658E, per no
haver acreditat en la seva integritat la solvència tècnica i professional exigida en el
Plec  de  clàusules  administratives  particulars  atès  que  no  disposa  d’un  mínim  de  6
persones  com a  personal tècnic, ni tampoc disposa de les certificacions en matèria
de  qualitat  (ISO  9001  o  equivalent)  ni  la  ISO  14001  o  d’altres  sistemes  de  gestió
mediambiental; EXCLOURE de la licitació del Lot 6, al Sr. Huber Esteban Mazo
Londoño, amb NIF 21766619V, per haver inclòs en el sobre de documentació
administrativa  l’oferta  econòmica  corresponent  al  sobre  2;  DECLARAR  DESERTA  la
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licitació  d’aquest  contracte  al  no  haver  cap  altre  oferta  admissible,  tot  això  de
conformitat amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic;  ANUL·LAR de l'autorització de la  despesa l’import  de 120.927,40 euros
(IVA inclòs) amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 44.892,22 euros amb càrrec a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400;  un
import (IVA inclòs) de 60.463,70 euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de
15.571,48 euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21400/13612 0400; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

51. – (20194450_19003358)  CONVALIDAR,  a  l’empara  de  la  resolució  número  322/2020
(recurs N-2020-120) del Tribunal Català de contractes del Sector Públic i d’acord amb
els  informes i  l’acta  IV  de la  mesa de contractació  que consten a  l’expedient,  l’acord
adoptat per la Comissió de Govern, en sessió de 5 de març de 2020, pel qual
s’adjudica  i  es  disposa  a  favor  de  Motor  Center  MM  Barcelonés,  SL,  amb  NIF
B67327593, el contracte núm. 19003358, de subministrament de 143 escúters amb
distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un import
d’1.093.705,33  euros,  IVA  inclòs,   dels  quals  903.888,70  €  corresponen  al  preu  net  i
189.816,63  €,  a  l'IVA,  amb  el  desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de
497.138,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/62577/13212  0400,  comptabilitzat  l’assentament  número  6000121633;  un  import
(IVA inclòs) de 596.566,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària  D/62577/13212  0400,  comptabilitzat  a  l’assentament  número
6000121634, sotmès a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior  a  l’actual.  FIXAR  l'import  de  la  garantia  definitiva  en  45.194,43  euros  i
RETENIR-LO 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'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR CONEIXEMENT de totes aquestes
actuacions al TCCSP. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

52. – (2020-0020 / 20001827) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001827 que té
per  objecte  Gestió  de  l’Ateneu  d'Innovació  Digital  i  Democràtica  i  la  seva  Oficina
Tècnica, amb mesures de contractació pública sostenible, a Creative Multiworks, SL
amb NIF B67616896 i a Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, per no haver
assolit, en els criteris sotmesos a judici de valor, la puntuació mínima necessària per
passar a la fase següent de la licitació. ADJUDICAR el contracte núm. 20001827, que
té  per  objecte  Gestió  de  l’Ateneu  d'Innovació  Digital  i  Democràtica  i  la  seva  Oficina
Tècnica, amb mesures de contractació pública sostenible a COLECTIC SCCL amb NIF
F60939956 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
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la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu
de 790.500,41 euros IVA inclòs, dels quals 653.306,12 euros corresponen al preu net i
137.194,29 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 263.500,15 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92419
0800; un import (IVA inclòs) de 395.250,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800; un import (IVA inclòs) de
131.749,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92419 0800. 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 32.665,31 euros i RETENIR-LA  del preu del contracte.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al director d'Innovació
Democràtica, Sr. Arnau Monterde Mateo. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

53. – (2020-0020 / 20001827) ALLIBERAR la quantitat de 118.120,72 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20001827 que té per objecte Gestió de
l’Ateneu  d'Innovació  Digital  i  Democràtica  i  la  seva  Oficina  Tècnica,  amb mesures  de
contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa COLECTIC SCCL,
amb NIF F60939956, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 19.686,70 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800; un
import (IVA inclòs) de 39.373,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800; un import (IVA inclòs) de 59.060,45
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92419 0800. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

54. – (264/2018) RATIFICAR l'aixecament de la suspensió del contracte adjudicat a Calaix de
Cultura, S.L., amb NIF núm. B63033740, que té per objecte la gestió, dinamització i
coordinació del Centre Cívic Vallvidrera Vazquez Montalban, Centre Cívic l'Elèctric i
Casal  de Barri  Can Rectoret,  de conformitat  amb l’acta  d’aixecament de la  suspensió
del CC L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret, signada el 19 de juny de 2020 i l’acta
d’aixecament  del  CC  Vázquez  Montalbán,  signada  l’1  de  setembre  de  2020  i  amb  la
documentació  presentada de seguretat  i  salut  pública  que s’acompanya a  la  mateixa
acta. NOTIFICAR al contractista la present resolució. DONAR-NE compte a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.  
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Districte de Gràcia

55. – (20200162) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de Gestió i
dinamització del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de joves, del Casal infantil i
de l'Espai de gent gran del Coll del Districte de Gràcia, amb núm. de contracte
20003105, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 725.636,15 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 749.624,13 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 599.699,30 euros i import de
l'IVA de 125.936,85 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 90.704,51 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606, un
import (IVA inclòs) de 362.818,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606, un import (IVA inclòs) de 272.113,56
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0606; 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 amb motiu de la tipologia del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

56. – (20002981) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Gestió del Casal
d'Entitats Mas Guinardó, amb núm. de contracte 20002981, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 526.678,83 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 870.543,52 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 435.271,76 euros i import de l'IVA de 91.407,07 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 43.889,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, un import (IVA inclòs) de 263.339,41
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607, un import (IVA inclòs) de 219.449,51 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607;
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.

57. – (20000561) ADJUDICAR el contracte núm. 20000561, que té per objecte la gestió del
Casal de Barri i Ludoteca Vall d'Hebron - Can Travi a INICIATIVES I PROGRAMES,SL
amb NIF B59545913 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
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continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 432.193,20 euros IVA inclòs, dels
quals 357.184,46 euros corresponen al preu net i 75.008,74 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 126.056,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de
216.096,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de 90.040,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607.
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
17.859,22 euros i RETENIR-LA del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Directora de Serveis a les Persones i al Territori del
Districte  d’Horta-Guinardó.  DONAR  COMPTE  d'aquest  acord  a  la  Comissió  de  Drets
Socials, Cultura i Esports.

58. – (20000561) ALLIBERAR la quantitat de 26.993,10 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20000561 que té per objecte la gestió del Casal de
Barri i Ludoteca Vall d'Hebron - Can Travi, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.872,99 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416
0607; un import (IVA inclòs) de 13.496,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de
5.623,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

Districte de Sant Andreu

59. – (18003066L05) PRORROGAR per un període comprès des del 09.11.2020 fins al
08.10.2022, el contracte 18003066L05-003 que té per objecte el Serveis de gestió del
centre cívic lot 5: CC Navas, amb mesures de contractació pública sostenible,
adjudicat a l'empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, per un
import total de 804.880,58 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 324.132,24 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 267.877,88 euros i import IVA de 56.254,36 amb tipus impositiu 21%
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 419.937,69 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
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l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent:
un import net de 347.055,94 euros i import IVA de 72.881,75 amb tipus impositiu 21%
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, 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 60.810,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent:
un import net de 50.256,74 euros i import IVA de 10.553,91 amb tipus impositiu 21%
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
formalitzi la pròrroga del contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials Cultura i Esports.

60. – (18003442) PRORROGAR per un període comprès des del 09.11.2020 fins al
08.11.2022, el contracte 18003442-003 que té per objecte el Servei de dinamització
juvenil de la franja del Besòs i dels barris de Navas, la Sagrera i Congrés Indians i de
coordinació de projectes pedagògics del Districte de Sant Andreu, amb mesures de
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF
R5800395E, per un import total de 587.781,04 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 251.563,90 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
207.904,05 euros i import IVA de 43.659,85 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/23221 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 293.890,52 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 242.884,73 euros i
import IVA de 51.005,79 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23221 0609, 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 42.326,62 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 34.980,68 euros
i import IVA de 7.345,94 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23221 0609. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi la pròrroga en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

61. – (18000643)  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  en  data  15
d’octubre  de  2020,  l’import  d’indemnització  parcial  a  favor  de  l’empresa  Iniciatives  i
Programes, SL, amb NIF B59545913, per una quantitat de 1.418,84 euros, pel període
de suspensió del contracte número 18000643, que té per objecte el servei de
dinamització i suport del Centre Cívic Sant Andreu, pel període comprés entre el dia 1
de maig de 2020 i el dia 14 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
l'obligació  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la  partida  i  programa  D/22611/33411  de
l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista.

 



CG 40/20 25/25

Districte de Sant Martí

62. – (17003789) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2021 fins al
31.12.2021 el contracte 17003789-004 que té per objecte la dinamització
sociocultural del CC Sant Martí, adjudicat a l'empresa Transit Projectes SL, amb NIF
B59489351, per un import total de 341.613,25 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 341.613,25 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 282.325,00 euros i un import d'IVA de 59.288,25 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències del districte de Sant Martí per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12h.
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