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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 8 de juliol de 2021

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la Casa Consistorial de la Ciutat de 
Barcelona, el 8 de juliol de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les 
Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laura Pèrez 
Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, 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 Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. 
Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Laia Bonet Rull i l’Im. Sr. Joan Subirats Humet.

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

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

I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera 
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a 
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (2021/0279) APROVAR inicialment la declaració de tot l'àmbit del municipi de 
Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d'arrendament d'habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la 
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Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, i de 
conformitat amb el contingut de la memòria tècnica explicativa i els informes 
justificatius que s'incorporen a l'expedient, i amb les següents característiques 
particulars: - Una durada de 5 anys: - Una minoració en un 5% del preu de referència, 
d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 11/2020; - Inclusió dels 
habitatges de més de 150 metres quadrats; -  I amb l'especial inclusió constant en 
l'Annex de la memòria tècnica explicativa de la relació de les actuacions i mesures que 
l'Ajuntament de Barcelona durà a terme durant tot el període de vigència del règim 
corresponent a fi d'atenuar o capgirar la situació de mercat tens, en exercici de les 
competències respectives i en col·laboració amb altres administracions, en el marc 
dels instruments locals, supralocals i generals de planificació i programació d'habitatge 
DECLARAR la urgència en la tramitació d'aquest acord, segons l'article 3.7 de la Llei 
11/2020, de 18 de setembre, per raons d'interès públic i per intentar evitar una 
situació d'inseguretat jurídica, durant unes setmanes, en atenció a què la declaració 
inicial del municipi de Barcelona prevista en la Llei 11/2020 caduca el proper 21 de 
setembre de 2021, en virtut de la disposició transitòria segona de l'esmentada 
llei.SOTMETRE l'acord a informació pública, mitjançant un anunci al BOPB i al DOGC 
per un termini de 15 dies d'acord amb la declaració d'urgència en la tramitació 
d'aquest procediment, i amb el benentès que si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, la declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge 
tens quedarà aprovada definitivament. L'entrada en vigor de la declaració es produirà 
l'endemà de la publicació al DOGC, havent de publicar-se prèviament un anunci al 
BOPB, al DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de 
l'Ajuntament de Barcelona.COMUNICAR, d'acord amb l'article 3.6 de la Llei 11/2020, 
de 18 de setembre, aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació 
al seu portal de transparència.DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Secretaria de 
l'Agenda Urbana i Territori del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Acció Exterior i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió de 
Seguiment que ha creat el Govern per a la Llei 11/2020, de 18 de setembre, i a les 
entitats representatives potencialment afectades per la futura declaració identificades 
pels serveis municipals. 

2. – (CO 2021-07/20) RATIFICAR, l'acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en la sessió de 24 de març de 
2021, relatiu a l'aprovació de la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, 
d'acord amb el redactat que consta a l'expedient administratiu, amb l'objecte de 
millorar-los i adaptar-los a les normatives recents. ENCARREGAR al Consorci Institut 
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona l'assumpció del tràmit d'informació 
pública corresponent i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a 
l'aprovació de la modificació dels estatuts tindran caràcter col·lectiu i substituiran els 
que s'haurien de publicar separadament. SOL·LICITAR a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l'execució d'aquest acord, i 
que siguin comunes a tots els ens consorciats. NOTIFICAR aquest acord al Consorci 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i als seus membres 
consorciats. 
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Districte de Nou Barris

3. – (21XF0458) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
6.238,32 euros iva inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de 
l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427, despeses realitzades l'any 
2020 i no reconegudes en l'exercici que li corresponien, per les obres del canvi 
d'enllumenat al Camp de Futbol Ciutat Meridiana, correctament acomplertes per 
l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427. CONVALIDAR, vistos els 
informes de la Intervenció Municipal i de l'òrgan gestor obrants a l'expedient, les 
actuacions administratives i la despesa corresponent, d'acord amb el que estableix 
l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, i també als efectes que es preveu a l'article 28 del RD 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 6.238,32 euros, amb càrrec al pressupost de l'any 2021 i 
partida D/0608/63220/93314, a favor de MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: 
A25022427. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

4. – (EM 2021-06/16) APROVAR definitivament la modificació del pressupost de l'Institut 
Municipal de Serveis Socials per a l'exercici 2021 relatiu a les subvencions nominatives 
del capítol IV del pressupost, segons el document annex que consta a l'expedient. 

5. – (CO 2021-07/19) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de 
Turisme de Barcelona de conformitat amb el text que s'incorpora en l'expedient 
administratiu. SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació 
pública per un termini de trenta dies, d'acord amb l'article 313.3 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i en el cas de no presentar-se al·legacions, 
TENIR-LOS per definitivament aprovats, i com a conseqüència, RATIFICAR, en virtut de 
l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, els acords 
adoptats pel Consell General del Consorci Turisme de Barcelona, en les sessions del 13 
de gener i 14 de juny de 2021, relatius a l'aprovació dels nous estatuts, de conformitat 
amb el text que s'incorpora en l'expedient administratiu. NOTIFICAR el present acord 
als ens consorciats, per al seu coneixement i efectes. 

6. – (EM 2021-04/10) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit de vista de 
l'expedient, i en conseqüència, DESESTIMAR de conformitat amb els informes 
incorporats a l'expedient, els escrits presentats el 17 de juliol de 2020 i 21 d'octubre 
de 2020, així com les al·legacions presentades en data 13 d'abril de 2021 per la 
societat Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) en relació a les sol·licituds 
de reequilibri econòmic financer en el marc del contracte de concessió del servei 
públic municipal d'aparcaments de naturalesa de contracte de gestió de servei públic 
gestionat per BAMSA.   

7. – (21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542 pels imports, conceptes i a favor de les 



CG 26/21 INF 4/47

empreses que consten a l'annex, i per les factures que s'hi indiquen, atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l'exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
pels imports indicats a l'annex i amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021, i a 
les aplicacions pressupostàries en l'annex indicades. 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

8. – (2/2021 SD) ATORGAR la medalla d'honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona que figuren en les relacions que consten a l'expedient, en la categoria 
d'argent per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 anys, sense cap nota 
desfavorable en els seus expedients personals, d'acord amb els informes que figuren a 
l'expedient, el dictamen de la Comissió de valoració i amb allò previst a l'article 4.2.2 
apartat b) del Reglament d'Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 
del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els 
efectes econòmics previstos per a les medalles d'argent a l'article 5 del mateix 
Reglament. 

9. – (3/2021 SD)  ATORGAR la medalla d'honor al sofriment, en la categoria d'argent, al 
caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 25806, d'acord 
amb els informes que figuren a l'expedient i el dictamen de la Comissió de valoració, ja 
que concorren els requisits establerts a l'article 3.2.2 del Reglament d'Honors i 
Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 
1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les 
medalles d'argent a l'article 5 del mateix Reglament. 

10. – (5/2021 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles d'honor al mèrit, 
en la categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
que figuren a les relacions que consten a l'expedient, per haver destacat en el 
compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis 
professionals, publicacions científiques o serveis d'interès públic, que comporten un 
prestigi per al cos o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d'acord amb el 
dictamen de la Comissió de valoració i amb el previst a l'article 4.2.3 apartat a) i 4.2.4 
del Reglament d'honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 

11. – (4/2021 SD)  ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la 
categoria d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la 
Guàrdia Urbana que figuren en la relació que consta a l'expedient, d'acord amb el 
dictamen de la Comissió de valoració i de conformitat amb la Disposició Addicional del 
Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i 
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modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves actuacions i 
col·laboració envers la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

12. – (33/2021) ATORGAR la Medalla d'Honor de Barcelona 2021 als ciutadans, ciutadanes i 
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, 
d'acord amb la relació que consta a l'expedient, com a mereixedors i mereixedores 
d'aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

13. – (267/2021) MODIFICAR l'annex 2 de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l'annex, que consta a l'expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

14. – (21XF0531 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0531, 
21XF0532, 21XF0533, 21XF0541, 21XF0543, 21XF0548, 21XF0579, 21XF0581, 
21XF0603, 21XF0628, 21XF0665, 21XF0685, 21XF0778, 21XF0813, 21XF0816 i 
21XF0471 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l'annex, i 
per les factures que s'hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades i no reconegudes en l'exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l'annex i amb 
càrrec al pressupost general de l'exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries en 
l'annex indicades. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (20080060ZNord) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000527-011 que té per 
objecte "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Nord", adjudicat a la UTE "CCORPORAC.CLD SERVICIOS URBANOS 
TRATAMIENTO RESIDUOS UTE", amb NIF U64993256, per un import total de 
66.794.982,80 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l'1.09.2021 fins el 
31.03.2023 o, si fos abans, fins l'inici de l'execució del contracte en tràmit núm. 
18000780L03, de l'expedient 20190001, de conformitat amb el previst per l'article 235 
a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions que 
consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'11.644.055,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 4.151.169,79 euros i import IVA de 
415.116,98 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 6.434.335,05 euros i import IVA de 643.433,50 euros amb 
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 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 46.796.213,83 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 16.798.046,36 euros i 
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import IVA de 1.679.804,64 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 25.743.966,21 euros i import IVA de 
2.574.396,62 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502, 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 8.354.713,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net d'1.592.552,65 euros i import IVA de 159.255,27 euros amb tipus impositiu 
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0608; un import net d'1.678.333,18 
euros i import IVA de 167.833,32 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0607; un import net de 3.635.018,37 euros i import 
IVA de 363.501,84 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 689.290,02 euros i import IVA de 68.929,00 
euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. 

16. – (0080060Est) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000529-009 que té per objecte 
els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) 
Zona Est", adjudicat a l'empresa URBASER, SA, amb NIF A79524054, per un import 
total de 26.847.940,15 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l'1.09.2021 
fins el 03.03.2022, de conformitat amb el previst per l'article 235 a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l'informe de 
la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 9.662.740,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 2.992.291,82 euros i import IVA de 299.229,18 euros amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 
5.792.017,30 euros i import IVA de 579.201,73 euros amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, 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 17.185.200,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 3.543.850,88 euros i import IVA de 
354.385,09 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 
0610; un import net d'1.298.652,95 euros i import IVA de 129.865,30 euros amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0609; un import net de 
5.990.658,65 euros i import IVA de 599.065,86 euros amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 4.789.746,72 euros i 
import IVA de 478.974,67 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. 

17. – (20080060Oest) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000530-008 que té per 
objecte els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Oest", adjudicat a l'empresa CESPA, SA, amb NIF A82741067, per un 
import total de 89.817.891,31 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de 
l'1.09.2021 fins el 31.03.2023 o, si fos abans, fins l'inici de l'execució del contracte en 
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tràmit núm. 18000780L02, de l'expedient 20190001, de conformitat amb el previst 
per l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions 
que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 15.186.607,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 5.093.321,45 euros i import IVA de 
509.332,15 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 8.712.685,16 euros i import IVA de 871.268,52 euros amb 
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 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 60.966.906,26 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 20.159.531,72 euros i 
import IVA de 2.015.953,17 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 35.264.928,52 euros i import IVA de 
3.526.492,85 eduros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502, 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 13.664.377,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net d'1.688.276,85 euros i import IVA de 168.827,68 euros amb tipus impositiu 
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0605; un import net d'1.079.032,89 
euros i import IVA de 107.903,29 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0604; un import net de 3.309.692,85 euros i import 
IVA de 330.969,28 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0603; un import net de 3.783.157,79 euros i import IVA de 
378.315,78 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; 
un import net de 2.562.001,24 euros i import IVA de 256.200,12 amb tipus impositiu 
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. 

18. – (20080060Centre) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per 
objecte els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Centre", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, amb NIF 
A28541639, per un import total de 39.840.852,83 euros (IVA inclòs), i per un període 
comprès des de l'1.09.2021 fins el 03.03.2022, de conformitat amb el previst per 
l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions 
que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 17.813.916,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 5.309.767,51 euros i import IVA de 
530.976,75 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 10.884.701,78 euros i import IVA de 1.088.470,18 amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 22.026.936,61 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net d'1.669.501,13 euros i 
import IVA de 166.950,11 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0606; un import net de 4.213.588,41 euros i import IVA de 
421.358,84 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 
0602; un import net de 6.548.001,03 euros i import IVA de 654.800,10 amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0601; un import net 
d'1.609.501,88 euros i import IVA de 160.950,19 euros amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 5.983.895,38 euros i 
import IVA de 598.389,54 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. 

Districte d'Horta-Guinardó

19. – (20PL16804) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador d'una residència assistida 
amb centre de dia per a gent gran al carrer Rubió i Ors, num. 19 de Barcelona; 
promogut per DOMUS HORTUS, SL; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

20. – (21PL16836) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus 
d'equipament de la Nau F del recinte de la Fabra i Coats; d'iniciativa municipal a 
proposta de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i del Museu d'Història de 
Barcelona (MUHBA); amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 
a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que 
consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions
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F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.

II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

C) Part decisòria / Executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents 
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (DP-2021-27976) ADJUDICAR, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a 
la societat Clear Channel España, SLU (CIF núm. B-82539867) la concessió d'us privatiu 
per al subministrament, instal·lació, conservació i explotació publicitària de 
determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat, per un cànon anual de 
13.000.000,00 euros i amb subjecció al Plec de clàusules reguladores aprovat 
definitivament per acord de la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal en 
sessió de 21 d'abril de 2021 i les propostes derivades de la seva proposició; REQUERIR-
LA perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la notificació del 
present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per import de 
510.000,00 euros que preveu la clàusula sisena de l'esmentat Plec; FORMALITZAR la 
concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

2. – (DP-2021-28180) REDUIR, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social generat 
arran de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, i a l'empara del 
decret de l'Alcaldia de 14 d'abril de 2020, el cànon corresponent a la concessió de l'ús 
privatiu del local comercial baixos ubicat a la finca del carrer Avinyó núm. 7, 
adjudicada al senyor Joan Carles Tasies Martínez per acord de la Comissió d'Economia 
i Hisenda en sessió de 15 de maig de 2018 i formalitzada el 20 de setembre de 2018, 
per continuar, com establiment emblemàtic, amb l'activitat de comerç tradicional 
d'espardenyeria, en un 75 per cent respecte de l'import mensual, durant el termini 
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comprés entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 de desembre de 2021, retornant, si s'escau, 
les quantitats que poguessin haver estat abonades i sobrepassin la reducció establerta 
en els rebuts generats a partir del mes de gener de 2022 fins al mes de juny de 2023, 
en virtut de la sol·licitud del concessionari i d'acord amb la proposta realitzada per la 
Direcció de Patrimoni, que ha estat acceptada per aquell; i FACULTAR l'Alcaldia per a 
la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

3. – (DP-2021-28214) AUTORITZAR a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) la transmissió 
parcial a favor de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Tecnology (BIST), 
i en els termes del Conveni formalitzat entre la UPF i l'Ajuntament de Barcelona el 25 
de novembre de 2019 i del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l'àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla especial de l'àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat definitivament per acord del Plenari del 
Consell municipal en la sessió celebrada el 26 de març de 2021, del dret de superfície 
que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer Wellington núm. 14-
16, ratificada la constitució del dret per acord del Consell Plenari en sessió del dia 23 
de desembre de 1994, i constituït mitjançant escriptura formalitzada pel Notari de 
Barcelona senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill el 24 de novembre de 1997, número 
2.094 de protocol, i modificat el dret mitjançant escriptura de 6 de juliol de 2020 
davant el Notari senyor Francisco Javier Hernández Alonso, número de protocol 1.370; 
transmissió a favor del BIST que es concreta en la finca resultant E1-P1 i en el 44,23 
per cent de la finca resultant E4-P4, equivalents al 90,26 per cent del dret de 
superfície inicial que es traslladarà a les noves finques resultants, que s'adjudicaran a 
l'Ajuntament de Barcelona en el Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit 2 (A02) del Pla 
Especial i de Millora Urbana per a la regularització dels equipaments en l'àmbit 
discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic Mercat del Peix) definides en la Modificació 
del Pla Especial de l'Àrea de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, i a les quals 
es traslladarà per subrogació real el dret de superfície esmentat, que grava la finca 
aportada del carrer Wellington núm. 14-16; CONDICIONAR resolutòriament la present 
autorització de transmissió a l'efectiva aprovació definitiva de l'esmentat Projecte de 
Reparcel·lació i a la seva fermesa; ESTABLIR com a preu del dret de superfície 
transmet, a pagar per la nova superficiària, l'import de 5.251,22 euros anuals a abonar 
d'acord amb les condicions fixades en el document annex que s'aprova; INCORPORAR 
com a condició reguladora del dret l'obligació de la superficiària de reinvertir en el 
propi projecte qualsevol excedent o superàvit econòmic que es pogués generar amb 
l'explotació dels espais no afectes a la finalitat del projecte en els termes fitxats a 
l'esmentat document annex; MANTENIR inalterables la resta de condicions 
reguladores del dret de superfície previstes en l'escriptura de constitució del dret i en 
l'escriptura de modificació del dret de 6 de juliol de 2020, en les quals es subrogarà el 
BIST; FORMALITZAR la modificació del dret de superfície en escriptura pública; i 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

4. – (DP-2021-28084) DESESTIMAR les sol·licituds presentades en data 17 de juliol i 23 
d'octubre de 2020 així com les al·legacions presentades en data 13 d'abril de 2021 per 
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la societat SABA Aparcamientos SA, com a concessionària de la concessió 
administrativa unificada per a la gestió del servei públic d'aparcaments soterranis, en 
relació amb la política municipal "Obrim Carrers" i l'equilibri econòmic financer de la 
concessió, de conformitat amb l'Informe de la Direcció de Serveis de Recursos i 
Inventari de Patrimoni de data 28 d'abril de 2021, que s'adjunta, i conforme els 
informes de l'àrea d'Ecologia Urbana de data 27 de gener de 2021 i de la Direcció de 
Serveis Jurídics de data 24 de febrer de 2021. 

5. – (-) APROVAR el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i SABA Aparcamientos SA 
relatiu a la finalització dels expedients reversionals dels aparcaments objecte de la 
concessió administrativa unificada per al gestió del servei públic d'aparcaments 
soterranis a favor de Saba Aparcamientos SA i FACULTAR al Sr. Jaume Collboni i 
Cuadrado per a la signatura del Conveni. 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

6. – (20214235/21001938) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, 
mitjançant la modalitat d'arrendament, de 12 furgonetes amb distintius, destinades a 
la Unitat de Reforç per a les Emergències i la Proximitat de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21001938, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 1.573.000,00 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 1.300.000,00 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 d'1.300.000,00 
euros i import de l'IVA de 273.000,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 131.083,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 314.600,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400, un import (IVA inclòs) de 314.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 
314.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 314.600,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 183.516,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; 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. 

7. – (18003447L01-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L01-004 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a L'empresa 
Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import màxim de 
150.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
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l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 150.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 123.966,94 euros i import IVA de 26.033,06 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601. FIXAR en 6.198,35 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

8. – (18003447L02-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L02-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 2: Districte de L'Eixample) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres, SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
137.666,49 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 137.666,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 113.773,96 euros i import IVA de 23.892,53 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602. FIXAR en 5.688,70 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

9. – (18003447L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L03-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa UTE Sants Manteniment Via Pública, amb NIF U67372151, per un import 
màxim de 247.231,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 247.231,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 204.323,14 euros i import IVA de 42.907,86 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603. FIXAR en 20.432,32 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

10. – (18003447L04-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L04-004 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
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manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa M. 
I J. Grúas, SA, amb NIF A25031576, per un import màxim de 79.000,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
79.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
65.289,26 euros i import IVA de 13.710,74 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0604. FIXAR en 3.264,46 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

11. – (18003447L05-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L05-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 5: Sarrià-Sant Gervasi) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa UTE 
Sarrià Manteniment Via Publica, amb NIF U67372185, per un import màxim de 
81.500,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 81.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 67.355,37 euros i import IVA de 14.144,63 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605. FIXAR en 3.367,77 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

12. – (18003447L06-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L06-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
71.881,97 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 71.881,97 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 59.406,59 euros i import IVA de 12.475,38 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0606. FIXAR en 2.970,33 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 



CG 26/21 INF 14/47

contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

13. – (18003447L07-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L07-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 7: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, amb NIF A60744216, per un import 
màxim de 35.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 35.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 28.925,62 euros i import IVA de 6.074,38 euros amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607. FIXAR en 1.446,28 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

14. – (18003447L08-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L08-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 8: Nou Barris) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Constraula 
Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 212.551,50 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 212.551,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 175.662,40 euros i import IVA de 36.889,10 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0608. FIXAR en 8.783,12 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

15. – (18003447L09-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L09-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres, SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
178.438,19 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 178.438,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 147.469,58 euros i import IVA de 30.968,61 euros amb tipus impositiu 
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21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609. FIXAR en 7.373,48 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

16. – (18003447L10-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L10-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
209.786,51 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 209.786,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 173.377,28 euros i import IVA de 36.409,23 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610. FIXAR en 8.668,86 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

17. – (18003448L01-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L01-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
1 Gerència de Recursos i Districte de Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa UTE Faus-
Miatec Mant. Edif. Lot 1 Con, amb NIF U67421511, per un import màxim de 
489.047,55 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 489.047,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 114.915,33 euros i import IVA de 24.132,22 euros amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net 
de 289.256,20 euros i import IVA de 60.743,80 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0705. FIXAR en 20.208,58 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

18. – (18003448L02-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L02-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
2 Gerència de Drets Socials i Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa Imesapi, 
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SA, amb NIF A28010478, per un import màxim de 437.538,87 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
437.538,87 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
82.760,98 euros i import IVA de 17.379,80 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0602; un import net de 278.841,40 euros i import IVA 
de 58.556,69 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0200. FIXAR en 18.080,12 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda 
en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

19. – (18003448L04-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L04-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
4 Districte de Sants-Montjuïc i Districte de Les Corts), adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL, amb NIF B61563169, per un import màxim de 268.105,39 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 268.105,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 48.244,95 euros i import IVA de 10.131,44 euros amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604; un import net de 
173.329,75 euros i import IVA de 36.399,25 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0603. FIXAR en 11.078,74 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

20. – (18003448L05-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L05-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
5 Districte de Sarrià Sant Gervasi i Districte de Gràcia), adjudicat a l'empresa UTE Faus-
Miatec Mant. Edif. Lot 5 Con, amb NIF U67421529, per un import màxim de 82.910,39 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 82.910,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 41.322,31 euros i import IVA de 8.677,69 euros amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0606; un import net de 27.198,67 euros i 
import IVA de 5.711,72 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0605. FIXAR en 3.426,05 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda 
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en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

21. – (18003448L06-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L06-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
6 Districte d'Horta Guinardó i Districte de Nou Barris), adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant. Edif. Lot 6 Con, amb NIF U67421552, per un import màxim de 
317.108,24 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 317.108,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 105.393,24 euros i import IVA de 22.132,58 euros amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0607; un import net 
de 156.679,69 euros i import IVA de 32.902,73 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0608. FIXAR en 13.103,65 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

22. – (18003448L07-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L07-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
7 Districte de Sant Andreu i Districte de Sant Martí) , adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL, amb NIF B61563169, per un import màxim de 464.962,07 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 464.962,07 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 214.876,03 euros i import IVA de 45.123,97 euros amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0610; un import net 
de 169.390,14 euros i import IVA de 35.571,93 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0609. FIXAR en 19.213,31 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

23. – (20220003A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Manteniment de les fonts 
de Barcelona 2022-2026, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. 
de contracte 21001971, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 24.127.551,84 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 25.524.591,45 euros, distribuït en els següents lots: - LOT 
núm. 01, Fonts de beure i fonts naturals, per un import de 4.181.130,16 euros IVA 
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inclòs; - LOT núm. 02, Fonts ornamentals, per un import de 19.946.421,68 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 20.419.673,16 euros i import de l'IVA de 3.707.878,68 
euros (3.180.376,24 euros corresponen al 21% i 527.502,44 euros al 10% d'IVA); i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 1.662.201,81 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) 
de 348.427,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 4.986.605,42 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
0502, un import (IVA inclòs) de 1.045.282,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 
4.986.605,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 1.045.282,54 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
0502, un import (IVA inclòs) de 4.986.605,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 
1.045.282,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 3.324.403,61 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
0502, un import (IVA inclòs) de 696.855,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient . 

24. – (20210009D-L1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L01 que té per 
objecte el "Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2022-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1" a la UTE ETRABONAL -
ETRALUX - ACISA, per no haver justificat la inclusió de valors presumptament anormals 
o desproporcionats en la seva oferta. ADJUDICAR l'esmentat contracte a CITELUM 
IBERICA, SA, amb NIF A59087361, 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, per un import màxim de 17.389.923,69 
euros, IVA inclòs i d'acord els preus unitaris ofertats amb una baixa del 29,65%, dels 
quals 14.371.837,77 euros corresponen al preu net i 3.018.085,92 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
import (IVA inclòs) de 571.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 
4.564.841,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 
0502; un import (IVA inclòs) de 571.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 
4.564.841,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
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pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 
0502; un import (IVA inclòs) de 571.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 
4.564.841,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22716/16511 0502. 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 718.591,88 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. Luisa Cabezas. 

25. – (20002317L02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L02 que té per 
objecte el "Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2022-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible Lot 2" a la UTE BCNLUX 
(ALUVISA-ELECNOR-CERMA&ARRIAXA), per no haver justificat la inclusió de valors 
presumptament anormals o desproporcionats en la seva oferta. ADJUDICAR 
l'esmentat contracte a la UTE ENLLUMENAT BCN2, amb NIF U06903702, 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, per un import màxim de 17.881.863,60 euros IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats amb una baixa del 41,14%, dels quals 14.778.399,67 euros 
corresponen al preu net i 3.103.463,93 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 720.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 446.640,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 
0502; un import (IVA inclòs) de 4.793.981,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 
720.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 446.640,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un 
import (IVA inclòs) de 4.793.981,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 720.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 446.640,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un 
import (IVA inclòs) de 4.793.981,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502. 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 738.919,98 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 
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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 Sra. Luisa Cabezas. 

26. – (20002317L03) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L03 que té per 
objecte el "Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2022-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible Lot 3" a la UTE BCNLUX 
(ALUVISA-ELECNOR-CERMA&ARRIAXA), per no haver justificat la inclusió de valors 
presumptament anormals o desproporcionats en la seva oferta. ADJUDICAR 
l'esmentat contracte a IMESAPI, SA, amb NIF A28010478, 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, per un 
import màxim de 21.068.212,71 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris 
ofertats amb un 45% de baixa, dels quals 17.411.746,03 euros corresponen al preu net 
i 3.656.466,68 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 
0502; un import (IVA inclòs) de 561.560,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 
5.841.177,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 
0502; un import (IVA inclòs) de 561.560,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 
5.841.177,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 
0502; un import (IVA inclòs) de 561.560,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 
5.841.177,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22716/16511 0502. 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 870.587,30 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 Sra. Luisa Cabezas. 

27. – (20180001C) AUTORITZAR la modificació de la composició de la Unió Temporal 
d'Empreses adjudicatària del contracte 16003724, relatiu al servei d'implantació, 
manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides 
denominat Bicing 2.0, per als anys 2018 a 2028, amb la cessió del 90% de la 
participació de CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, amb 
NIF núm. A82741067, a favor de Ferrovial Servicios, SA, amb NIF núm. A80241789; 
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REQUERIR la UTE l'aportació de la corresponent escriptura de modificació de la Unió 
Temporal d'Empreses i NOTIFICAR als interessats. 

28. – (08-2021CD09257) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en condicionament dels interiors de l'edifici Parc Tecnològic de Nou Barris, 
de titularitat municipal, situat al carrer Marie Curie, 8-14 i CONCEDIR a FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA, la bonificació del 65% sobre la quota de l'impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, generada pel comunicat 08-2021CD09257, per a les obres de 
referència, donat que s'ajusta a allò establert a l'article 7è apartat primer de 
l'Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l'ICIO, en tant que les obres s'executen en un 
equipament comunitari dels contemplats a l'article 212è de les NU del PGM i són 
promogudes per una entitat sens ànim de lucre. DECLARAR PROCEDENT la devolució 
de la quantitat de 35.416,55 euros en concepte d'ingressos indeguts a FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA (CIF G82086810), que és la diferència entre la quota de 
l'impost (54.436,00 euros) i el que hauria abonat si s'hagués aplicat la bonificació a la 
què tenia dret (19.019,45 euros). DONAR-NE TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda 
als efectes pertinents.

29. – (10-2018CD20447) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
destinades a l'adequació de l'edifici de Can Jaumandreu per a la creació d'un centre 
d'innovació sòcio-econòmica, realitzades al carrer Sant Joan de Malta 64-74 a I' 
empara del comunicat diferit d'obres tramitat amb número d'expedient 10-
2018CD20447, i CONCEDIR a la Universitat de Barcelona la bonificació del 70% sobre 
la quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les obres 
referides; donat que resulta procedent d'acord amb allò que estableix I'article 7è de 
l'Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter 
públic, en sòl qualificat d'equipament i per a realitzar obres en un equipament 
comunitari dels esmentats a l'article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT del present 
acord a I'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

30. – (10-2020LL36585) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal les obres 
consistents en "substitució de la coberta inclinada a dues aigües de fibrociment i 
reforma interior d'una nau sense ús específic entre mitgeres" a realitzar en I'edifici 
ubicat al carrer Roc Boronat, num. 31, emparades per la llicència d'obres majors 10-
2020LL36585, que va ser concedida pel regidor del Districte de Sant Martí el 17 de 
març de 2021; CONCEDIR a la comunitat de propietaris del carrer Roc Boronat, num. 
31, la bonificació del 35% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò que estableix I'article 7è de 
l'Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen sobre un edifici 
urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l'lnstitut 
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

31. – (10-2020LL43528) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres d'ampliació de l'Escola Auditori amb construccions prefabricades, 
ubicada al carrer Almogàvers núm. 131, baixos, emparades per la llicència d'obres 
majors 10-2020LL43528; CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació 
del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que 
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resulta procedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., 
en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat 
d'equipaments (7a) i en un equipament docent dels inclosos a l'article 2I2 de les 
NUPGM. DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

32. – (10-2021CI12827) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en la millora de les proteccions solars i reparacions de cantells de forjats i 
elements afectats a l'escola Poblenou emparades pel comunicat d'obres tramitat amb 
número d'expedient 10-2021CII2827, que s'han de realitzar a l'Escola Poblenou del 
carrer Perú 129; CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació del 70% 
sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les 
esmentades obres donat que resulta procedent, d'acord amb allò que estableix 
l'article 7è de I'Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen per una entitat 
de caràcter públic, en sòl qualificat d'equipaments i van destinades a un equipament 
dels inclosos a I'article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

33. – (20PL16807) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la implantació d'un centre de 
recerca biomèdica, situat al carrer Isaac Newton del terme municipal de Barcelona; 
d'iniciativa municipal a proposta de la Fundació "La Caixa"; EXPOSAR-LA al públic pel 
termini d'un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Districte de Sant Andreu

34. – (21SD0215PU) APROVAR inicialment, la modificació del "Projecte constructiu 
d'urbanització viària de l'àmbit de Sant Andreu", formulat per Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA, que fou aprovat definitivament per acord de la Comissió d'Hàbitat Urbà i 
Medi Ambient en sessió de 19 de gener de 2012 (expedient núm. 11P0013) (publicat 
al BOPB de 20/02/2012) en una superfície de 6.170 m2 corresponent al "Projecte 
d'urbanització d'un àmbit parcial del pla de millora urbana del sector Colorantes-
Renfe, subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu, a Barcelona. Fase 1. 
Terraplenat i precàrrega. Gener 2021", d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP 
amb qualificació B) de 20 de gener de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que 
a aquests efectes es dona per reproduït, amb pressupost de 433.270,32 euros (21% 
IVA inclòs) amb la finalitat d'adequar el projecte a la normativa tècnica vigent i als 
nous plecs de condicions tècniques dels diferents REP's responsables d'Espai Públic, 
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 al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes, 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. COMUNICAR-HO a les 
dependències interessades en aquest procediment. 
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b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 1 de juliol 
de 2021, 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:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, 
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí

1. – (611.2021.011L01) El Conseller Delegat de BIMSA, el 17 de juny de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres de reparacions a 14 centres de treball d'espais 
verds a diferents districtes de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible. Lot 1 CT de la Sagrada Família i CT Marqués de Comilles, Addicionals Lot 1 
CT del Parc de l'Estació del Nord, a la mercantil UTE Construcciones Fertres, SL -
Servicios e Instalaciones Aldago, SL per un import de 182.996,05 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 221.425,22 euros i una durada de 2,75 mesos 
- addicionals: 1 mes. 

2. – (611.2021.011L02) El Conseller Delegat de BIMSA, el 17 de juny de 2021, ha resolt 
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adjudicar el contracte de les obres de reparacions a 14 centres de treball d'espais 
verds a diferents districtes de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible. Lot 2 CT de l'Anella Olímpica i CT dels Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer. 
Addicionals Lot 2 CT del Teatre Grec, a la mercantil Solvetia, SL, per un import de 
274.922,72 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 332.656,49 
euros i una durada de 3 mesos - addicionals: 2,5 mesos. 

3. – (611.2021.011L03) El Conseller Delegat de BIMSA, el 17 de juny de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres de reparacions a 14 centres de treball d'espais 
verds a diferents districtes de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible. Lot 3 CT de Can Mestres. Addicionals Lot 3 CT Joan Brossa, a la mercantil 
Voracys, SL, per un import de 86.993,78 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix 
a la quantitat de 105.262,47 euros i una durada de 2,5 mesos - addicionals: 1,75 
mesos. 

4. – (611.2021.011L04 ) El Conseller Delegat de BIMSA, el 17 de juny de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres de reparacions a 14 centres de treball d'espais 
verds a diferents districtes de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible. Lot 4: CT de Turó Park, CT de Monterols, CT d'Aigües de Guinardó i CT de 
Parc de la Pegaso. Addicionals Lot 4: CT de Parc Central de Nou Barris i CT de l'Espanya 
Industrial, a la mercantil Solvetia, SL, per un import de 229.113,42 euros, IVA exclòs, 
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 277.227,24 euros i una durada de 3 
mesos - addicionals: 4 mesos. 

5. – (611.2021.012L01) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de maig de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives als projectes executius de reurbanització 
dels entorns de les escoles incloses al Programa "Protegim les escoles" (Actuacions 
2021). LOT 1: als Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, les Corts i Sant Andreu, a la 
mercantil Constraula Enginyeria i Obres, SAU, per un import de 764.915,47 euros, IVA 
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 925.547.72 euros i una durada de 
13 setmanes. 

6. – (611.2021.012L02) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de maig de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives als projectes executius de reurbanització 
dels entorns de les escoles incloses al Programa "Protegim les escoles" (Actuacions 
2021). LOT 2: als Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia, amb mesures de contractació 
pública sostenible, a la mercantil Acsa Obras e Infraestructuras, SAU, per un import de 
779.082,21 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 942.689,47 
euros i una durada de 13 setmanes. 

7. – (611.2021.012L03) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de maig de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives als projectes executius de reurbanització 
dels entorns de les escoles incloses al Programa "Protegim les escoles" (Actuacions 
2021). LOT 3: als Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí, amb mesures de 
contractació pública sostenible a la mercantil Drim Medi Ambient, SL, per un import 
de 497.920,81 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
602.484,18 euros i una durada de 13 setmanes. 
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8. – (611.2021.012L04) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de maig de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives als projectes executius de reurbanització 
dels entorns de les escoles incloses al Programa "Protegim les escoles" (Actuacions 
2021). LOT 4: als Districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris amb mesures de 
contractació pública sostenible, a la mercantil Ambitec, Servicios Ambientales, SAU, 
per un import de 601.229,38 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat de 727.487,55 euros i una durada de 13 setmanes. 

Districte de l'Eixample

9. – (602.2021.010) El Conseller delegat de BIMSA, el 25 de maig de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les Obres relatives al projecte executiu de millora dels 
Jardins de la Reina Victòria, al districte de L'Eixample amb mesures de contractació 
pública sostenible - 602.2021.010, a la mercantil Oserma 1992 Obras y Servicios, SL, 
per un import de 630.964,16 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat de 763.466,63 euros i una durada de 5,5 mesos. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

10. – (605.2021.005) El Conseller Delegat de BIMSA, el 22 de juny de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives al projecte executiu actualitzat per a la 
millora de diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. Lot 2: Parc de l'Oreneta, 
amb mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil Construcciones y 
Servicios Faus, SA, per un import d'1.341.619,10 euros, IVA exclòs, que incloent IVA 
ascendeix a la quantitat d'1.623.359,11 euros i una durada de 9 mesos. 

Districte d'Horta-Guinardó

11. – (607.2021.006) El Conseller delegat de BIMSA, el 15 de juny del 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les Obres relatives al projecte d'arranjament i millora de 
l'àmbit situat entre el c. Vayreda i l'escola Baloo, a Montbau, districte d'Horta-
Guinardó amb mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil Rogasa 
Construcciones y Contratas, SAU, per un import d'1.736.769,57 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.101.491,18 euros i una durada de 12 mesos. 

12. – (607.2021.012) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de maig de 2021 ha resolt 
adjudicar el contracte de les Obres de reforma de l'edifici de vestidors i arranjament 
de les grades, així com de la substitució de la gespa artificial al camp de futbol del 
Carmel, al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona amb mesures de contractació 
publica sostenible, a la mercantil Voracys, SL, per un import de 882.001,85 euros, IVA 
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.067.222,24 euros i una durada de 
4 mesos. 

Districte de Nou Barris

13. – (608.2020.023) El Conseller delegat de BIMSA, el 10 de juny de 2021, ha resolt 
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adjudicar el contracte de les Obres de la nova construcció del casal de joves de 
Prosperitat, al passeig de Valldaura 271-289, i les obres de la reurbanització dels 
entorns, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris a Barcelona amb mesures 
de contractació pública sostenible, a la mercantil Constructora del Cardoner, SA, per 
un import de 3.052.462,34 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 3.693.479,43 euros i una durada de 16 mesos. 

14. – (608.2021.026) El Conseller delegat de BIMSA, el 4 de juny de 2021, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives al projecte executiu, memòria ambiental i 
l'estudi de seguretat i salut de la modificació de la sala de màquines del llac del Parc 
Central de Nou Barris, al Districte de Nou Barris de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible - 608.2021.026, a la mercantil Electrica Pinto, SL, per 
un import de 651.839,38 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 788.725,65 euros i una durada de 5 mesos. 

Districte de Sant Martí

15. – (610.2020.065) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de maig del 2021 ha resolt 
adjudicar el contracte de les Obres relatives al projecte executiu de la reurbanització 
del c. Alfons el Magnànim des del c. Cristóbal de Moura fins el c. Llull, al districte de 
Sant Martí de Barcelona, fase 1 amb mesures de contractació publica sostenible, a la 
mercantil M.I.J. Gruas, SA, per un import d'1.150.042,10 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.391.550,94 euros i una durada de 9 mesos. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

16. – (19000210-IMSS lot 1) Resolució de la Presidenta de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 20/03/2021, que aprova la continuïtat del contracte de 
serveis que té per objecte la gestió del servei Primer la Llar, adreçat a persones sense 
sostre que comprèn 25 habitatges i 25 persones participants, adjudicat a l'entitat Sant 
Joan de Déu Serveis Socials, durant el temps indispensable fins a l'inici de l'execució 
del contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir de l'1 d'abril 
de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 229.515,00 euros, IVA inclòs, desglossat en: 
206.563,50 euros d'import net i 22.951,50 euros corresponent a l'IVA al tipus 
impositiu del 10%. 

17. – (19000210-IMSS lot 2) Resolució de la Presidenta de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, de 20/03/2021, que aprova la continuïtat del contracte de 
serveis que té per objecte la gestió del servei Primer la Llar (LOT 2), adreçat a persones 
sense sostre que comprèn 25 habitatges i 25 persones participants, amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a Sant Pere Calver-Suara-Garbet Primer La 
LlarII, Unió Temporal d'Empreses Llei 18/1982 de 26 de maig abreujadament Primer La 
Llar II UTE, amb NIF U67523472, durant el temps indispensable fins a l'inici de 
l'execució del contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos a partir de 
l'1 d'abril de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest 
contracte, per un import total de 227.552,57 euros, IVA inclòs, desglossat en: 
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204.797,31 euros d'import net i 22.755,26 euros corresponent a l'IVA al tipus 
impositiu del 10%. 

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. – (27/2021) APROVAR la Instrucció relativa al dret a l'assistència jurídica del personal al 
servei de l'Ajuntament de Barcelona i els seus càrrecs electes. PUBLICAR-LA a la 
Gaseta Municipal i al web municipal i INSCRIURE-LA al Registre Municipal 
d'Instruccions i Circulars. 

2. – (21000024) ADJUDICAR el contracte núm. 21000024, que té per objecte la 
contractació de l'Oficina tècnica de gestió, optimització i interpretació d'indicadors 
dels canals digitals propis de l'Ajuntament de Barcelona, a HIBERUS IT DEVELOPMENT 
SERVICES, SL, amb NIF B99537854, 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, per un import màxim de 656.928,82 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 542.916,38 euros 
corresponen al preu net i 114.012,44 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 109.488,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) de 328.464,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 
0705; un import (IVA inclòs) de 218.976,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 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 27.145,82 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 la Sra. Cristina Ribas Barberan, Directora de Serveis de 
Comunicació Digital. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

3. – (0016/21) DECLARAR PROVEÏDOR, per al subministrament de consumibles 
d'informàtica estàndard per a l'Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el 
Grup Municipal, l'empresa PMC Grup 1985, SA amb NIF A58093816, per l'oferta i els 
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preus unitaris presentats a la subhasta electrònica celebrada el 4 de juny de 2021 i en 
relació a la contractació derivada de l'Acord Marc 0752/17 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, aprovat per 
resolució de la Comissió de Govern, de 28 de desembre de 2017. 

4. – (19000462-003) PRORROGAR per un període comprès des del 17.07.2021 fins el 
16.07.2023, el contracte 19000462-003 que té per objecte el servei de coordinació en 
matèria de seguretat i salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents 
dels contractes relacionats amb la neteja i el manteniment dels edificis i del 
manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de l'Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa COPREDIJE, S.A., amb NIF A82003815, per un import 
total de 339.405,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 77.308,93 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 4.597,23 euros i import IVA de 965,42 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0400; un import net de 4.335,44 euros i 
import IVA de 910,44 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0602; un import net de 6.810,92 euros i import IVA de 1.430,29 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import net 
de 5.369,72 euros i import IVA de 1.127,64 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0609; un import net de 5.779,97 euros i import IVA de 
1.213,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0608; 
un import net de 4.723,56 euros i import IVA de 991,95 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0601; un import net de 5.145,22 euros i 
import IVA de 1.080,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0607; un import net de 3.465,74 euros i import IVA de 727,81 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0606; un import net 
de 5.754,23 euros i import IVA de 1.208,39 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0603; un import net de 2.261,91 euros i import IVA de 
475,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0604; un 
import net de 3.613,05 euros i import IVA de 758,74 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import net de 1.511,26 euros i 
import IVA de 317,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0500; un import net de 4.405,56 euros i import IVA de 925,17 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0200; un import net 
de 6.117,87 euros i import IVA de 1.284,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0705. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 92.393,57 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 8.139,88 euros i import IVA de 1.709,37 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import 
net de 6.417,46 euros i import IVA de 1.347,67 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0609; un import net de 6.907,76 euros i import IVA de 
1.450,63 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0608; 
un import net de 6.149,17 euros i import IVA de 1.291,33 amb tipus impositiu 21% a 
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l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0607; un import net de 4.141,99 euros i 
import IVA de 869,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0606; un import net de 4.318,03 euros i import IVA de 906,79 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import net 
de 2.703,26 euros i import IVA de 567,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0604; un import net de 6.877,01 euros i import IVA de 
1.444,17 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0603; 
un import net de 5.181,39 euros i import IVA de 1.088,09 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0602; un import net de 5.645,22 euros i 
import IVA de 1.185,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0601; un import net de 1.806,14 euros i import IVA de 379,29 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0500; un import net 
de 5.494,24 euros i import IVA de 1.153,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0400; un import net de 5.265,18 euros i import IVA de 
1.105,69 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0200; 
un import net de 7.311,59 euros i import IVA de 1.535,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0705, 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 169.702,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 14.950,80 euros i import IVA de 3.139,67 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import 
net de 11.787,18 euros i import IVA de 2.475,31 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0609; un import net de 12.687,73 euros i import IVA 
de 2.664,42 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 
0608; un import net d'11.294,39 euros i import IVA de 2.371,82 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0607; un import net de 7.607,73 
euros i import IVA de 1.597,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0606; un import net de 7.931,08 euros i import IVA de 1.665,53 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import net 
de 4.965,17 euros i import IVA de 1.042,69 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0604; un import net de 12.631,24 euros i import IVA 
de 2.652,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 
0603; un import net de 9.516,83 euros i import IVA de 1.998,53 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0602; un import net de 10.368,78
euros i import IVA de 2.177,44 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0601; un import net de 3.317,40 euros i import IVA de 696,65 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0500; un import net 
de 10.091,47 euros i import IVA de 2.119,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0400; un import net de 9.670,74 euros i import IVA de 
2.030,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0200; 
un import net de 13.429,46 euros i import IVA de 2.820,19 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (204/2021) APROVAR la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
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signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 
dia 28 de setembre de 2018, que té per objecte l'acolliment de persones estudiants 
en pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2021 i fins 
al 30 de setembre de 2022, mantenint el contingut de les clàusules que integraven 
aquell Conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer Tinent d'Alcaldia 
de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de la segona pròrroga d'aquest 
Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. 

6. – (21S07153) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació UPEC-Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, 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 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la realització d'unes jornades de la Universitat 
Progressista d'Estiu de Catalunya i de les activitats complementàries que es realitzen, 
per un import total de 38.000,00 euros, corresponent al 54,29% del cost total del 
projecte que ascendeix a 70.000,00 euros. 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 total de 38.000,00 euros a favor de 
l'Associació UPEC-Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, amb CIF G63725493, 
amb càrrec a la partida 0705/48903/91221 del pressupost de l'any 2021. REQUERIR l' 
entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la 
finalització de les activitats presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, 
mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al 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. 

7. – (21S04997) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès 
general entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Institut d'Educació Contínua, 
(Fundació IDEC) 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 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per al 
desenvolupament del projecte "Càtedra UPF-BSM de Lideratge en Empresa", per un 
import total de 60.000 euros, corresponent al 23,18 % del cost total del projecte que 
ascendeix a 252.827,00 euros. 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 total de 60.000,00 euros a favor de Fundació 
Institut d'Educació Contínua, amb CIF G 60414182, amb càrrec a la partida 0707 46799 
92211 del pressupost de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, 
amb el següent desglossament: 20.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2021, 
20.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2022 i 20.000 euros amb càrrec al 
pressupost 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. 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, 
mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è 
del conveni. FACULTAR al Sr. Javier Pascual Gurpegui, Gerent de Persones i 



CG 26/21 INF 31/47

Desenvolupament Organitzatiu, per a la signatura del present conveni i la resta de 
documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (21XC0125) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, per acollir persones 
estudiants universitàries en pràctiques, amb efectes a partir de la data de la seva 
signatura i per una durada de dos anys, prorrogables expressament per períodes 
anuals, amb un màxim de dues pròrrogues. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 
d'aquest Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n 
derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (21XC0177) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Editorial EFADÓS per a l'edició de les publicacions que formen part de la col·lecció 
Catalunya Desapareguda (als barris de Barcelona); FACULTAR el Sr. Agustí Abelaria 
Dapena, Gerent de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del 
present conveni i la resta de documents que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevencio. 

10. – (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document 
de 8 de juliol de 2021. 

11. – (21000357L01) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L01, que té per objecte la 
contractació dels serveis de producció, transport, d'instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2021-2022; LOT 1: plaça Catalunya, carrer 
Aragó (tram comprès entre els carrers Bailèn i Aribau), Gran Via de les Corts Catalanes 
(tram comprès entre els carrers Bailèn i Muntaner), a ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, 
amb NIF A14041362, 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, pel preu d'1.417.515,00 euros IVA inclòs, dels quals 1.171.500,00 euros 
corresponen al preu net i 246.015,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 118.126,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 472.505,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 472.505,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 
354.378,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700. 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 58.575,00 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 
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des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i 
Consum. ALLIBERAR la quantitat de 179.685,00 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.973,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 59.895,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 59.895,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 44.921,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

12. – (21000357L02) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L02, que té per objecte la 
contractació del disseny, lloguer, transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge 
de l'enllumenat ornamental nadalenc 2021-2022; LOT 2: Ronda Sant Pere (entre el 
passeig de Sant Joan i la plaça Urquinaona), a INSTALACIONES NYCSA, SL, amb NIF 
B61551651, 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 29.403,00 euros IVA inclòs, dels quals 24.300,00 euros corresponen al preu net i 
5.103,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.801,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 19.602,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 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 1.215,00 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 al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 6.897,00 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 4.598,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

13. – (21000357L03) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L03, que té per objecte la 
contractació dels serveis d'adaptació, transport, d'instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de les ornamentacions de l'Ajuntament de Barcelona "Els Estels de 
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Nadal" i l'emmagatzematge, manteniment i assegurança d'aquesta ornamentació 
durant tot el transcurs de l'any 2022; LOT 3: carrer Balmes, a ILUMINACIONES 
XIMENEZ, SA, amb NIF A14041362, 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, pel preu de 57.000,00 euros IVA inclòs, dels quals 47.107,44 
euros corresponen al preu net i 9.892,56 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 19.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 38.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. 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 
2.355,37 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 ei 
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i 
Consum. ALLIBERAR la quantitat de 3.000,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa 
en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 2.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

14. – (21000357L04) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L04, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, instal·lació, manteniment i retirada de 
l'enllumenat ornamental nadalenc 2021-2022; LOT 4: Obres de llarga durada, a 
IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, amb NIF B23411887, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser l'única oferta presentada a la licitació, pel preu de 102.850,00 euros IVA inclòs, 
dels quals 85.000,00 euros corresponen al preu net i 17.850,00 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 25.712,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 77.137,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 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 4.250,00 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 
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responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 7.150,00 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.787,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 5.362,50 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (21000357L05) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L05, que té per objecte la 
contractació del disseny, lloguer, transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge 
de l'enllumenat ornamental nadalenc 2021-2022; LOT 5: zones dintre del projecte Pla 
de Barris (2016-2020) i treball als Barris, a IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, 
amb NIF B23411887, 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, pel preu de 102.850,00 euros IVA inclòs, dels quals 85.000,00 euros 
corresponen al preu net i 17.850,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 25.712,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 77.137,50 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. 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 
4.250,00 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 al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de 
la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 
7.150,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 1.787,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 5.362,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

16. – (21000357L06) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L06, que té per objecte la 
contractació dels serveis de transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de 
les ornamentacions del projecte de recuperació de 60 punts de llums de l'Associació 
de Comerciants de Trinitat Vella, impulsat per la mateixa associació de comerciants, el 
tastet d'oficis d'electricitat del dispositiu d'inserció de Barcelona Activa, l'entitat 
Esfera, i La Puça, empresa que gestiona el centre cívic, i de 10 punts de llums de la 
Fundació Raval Km.0 a Ciutat Vella; LOT 6, a INSTALACIONES NYCSA, SL, amb NIF 
B61551651, 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 l'única empresa presentada a la licitació, pel 
preu de 16.000,01 euros IVA inclòs, dels quals 13.223,15 euros corresponen al preu 
net i 2.776,86 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 12.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 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 661,16 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 al 
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i 
Consum. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

17. – (21000357L07) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L07, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2020-2021; LOT 7: que correspon als trams de 
carrer que es troben als districtes de Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Gràcia, 
a ILUMINACIONES JUST, SL, amb NIF B46395901, 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, pel preu de 139.861,48 euros IVA inclòs, dels quals 
115.588,00 euros corresponen al preu net i 24.273,48 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 46.620,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 93.240,99 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700. 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 5.779,40 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 al 
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i 
Consum. ALLIBERAR la quantitat de 138,52 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en 
la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 46,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; un 
import (IVA inclòs) de 92,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 
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18. – (21000357L08) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L08, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2020-2021; LOT 8: trams de carrer que es 
troben al districte de Eixample, a ILUMINACIONES JUST, SL, amb NIF B46395901, 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, pel preu de 
69.913,80 euros IVA inclòs, dels quals 57.780,00 euros corresponen al preu net i 
12.133,80 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 23.304,60 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 46.609,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 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 2.889,00 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 al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 24,20 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 8,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 16,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

19. – (21000357L09) ADJUDICAR el contracte núm. 21000357L09, que té per objecte la 
contractació dels serveis de disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i 
desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2020-2021; LOT 9: trams de carrer que es 
troben al districte de Ciutat Vella, a ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, amb NIF 
A14041362, 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, pel 
preu de 83.108,85 euros IVA inclòs, dels quals 68.685,00 euros corresponen al preu 
net i 14.423,85 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 27.702,95 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700; un import (IVA inclòs) de 55.405,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700. 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 3.434,25 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 
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transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de 
Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ALLIBERAR la quantitat de 4.374,15 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.458,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 2.916,10 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

20. – (20XC0208-001) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, SA i la Fundació Gaspar Espuña CETT, 
aprovat per acord de la Comissió de Govern de 26 de novembre de 2020 i formalitzat 
el 9 de desembre de 2020, dirigit a tractar de millorar l'excel·lència, la competitivitat i 
la sostenibilitat turística amb la realització de projectes de recerca, de 
desenvolupament i d'innovació (R+D+I), activitats de formació, així com accions de 
difusió i transferència del coneixement, especialment a l'àmbit del turisme urbà. que 
té per objecte el desenvolupament d'actuacions, per tal de dur a terme el Pla 
d'activitats 2021 i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i 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 i 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
55.000 euros, que correspon al 33,33% del cost total del Projecte per import de 
165.000 euros, a favor de ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT SA. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 55.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 0700/47930/43211 del Pressupost de l'any 2021. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el previst al pacte setè del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor de Turisme i Indústries Creatives, per a la 
signatura de l'addenda del conveni. 

21. – (21XC0149) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Batea i 
l'Ajuntament de Barcelona, per tal d'articular la col·laboració i la participació de les 
parts signants en la campanya "Menja oli i beu vi de casa", per tractar de promocionar 
l'activitat econòmica, en concret, la promoció del sector primari i del sector de la 
restauració. FACULTAR la Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i 
Hisenda, l'Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni. 

22. – (21XC0163) APROVAR el protocol d'actuació entre Turisme de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, 
Telefónica, SA, el Futbol Club Barcelona, Vueling Airlines, SA, el Reial Automòbil Club 
de Catalunya i Vertically i l'Ajuntament de Barcelona, per tal d'articular la col·laboració 
i la participació de les parts signants en un projecte de col·laboració publicoprivat de 
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transformació digital dels serveis turístics i l'economia del visitant a Barcelona. 
FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Ilm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la 
signatura del protocol. 

23. – (FD 2021-07/18) APROVAR el Conveni entre el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda, la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, 
per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l'esdeveniment d'excepcional 
interès públic "Barcelona Mobile World Capital". DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

24. – (DP-2021-28155) APROVAR el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i les 
comunitats de propietaris dels immobles del carrer Albert Llanas núm. 30, 32, 34 i 36, 
per a la cessió a l'Ajuntament de Barcelona de l'ús dels espais de la seva propietat, 
grafiats en el plànol annex al Conveni, per tal destinar-los a espais d'us general i 
ciutadà i, com a conseqüència, ACCEPTAR la cessió de l'ús dels referits espais, per un 
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, d'acord amb les condicions de 
l'esmentat Conveni; i FACULTAR la Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés, Regidora del 
Districte d'Horta-Guinardó, la seva formalització. 

25. – (03-87-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-087/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 489.008,61 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. 
21062191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

26. – (03-88-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-088/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l'exercici 2021, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del 
Districte de Gràcia, per un import de 41.584,55 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable 21062895; 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

Districte de Ciutat Vella

27. – (1BC 2021/066) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de millora del 
parc de la Ciutadella de Barcelona, plaça d'Armes, al Districte de Ciutat Vella, 
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 serveis dels locals (ROAS) i 
d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, de la Direcció Tècnica 
d'Infraestructures de BIMSA i de 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 pel mateix contractista ascendeix a 2.019.291,08 euros, el 21% 
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d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
de l'oferta per l'adjudicatari (1.826.564,27 euros, IVA inclòs), l'import de les 
modificacions (175.357,28 euros, IVA inclòs, que representen el 9,60% d'increment 
sobre l'import adjudicat del projecte) i el control de qualitat (17.369,53 euros, IVA 
inclòs). Les modificacions del projecte consisteixen en la millora de l'arbrat per 
completar la restauració del jardí, la millora del sistema de reg i telegestió de la plaça, 
la substitució de papereres en mal estat, una partida de comunicació del projecte de 
restauració històric de la jardineria de la plaça, la restauració de tot l'enllumenat, la 
restauració dels escossells dels baladres i bancs de marbre de la plaça d'Armes; 
PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d'Anuncis 
de l'Ajuntament. 

Districte de l'Eixample

28. – (20g321) REFUSAR, d'acord amb el que estableix l'article 30 de la Llei d'Expropiació 
Forçosa, el full d'apreuament particular que, per la quantitat de 12.148.807,95 euros, 
inclòs el 5% en concepte de premi d'afecció, ha formulat la representació legal de 
Premium Student Housing, SL, en relació a l'expropiació de les finques núm. 100 i 102 
B de l'avinguda Paral·lel, propietat de Premium Student Housing, SL, de 797m2 de 
superfície segons el cadastre, qualificades d'habitatge dotacional públic (clau HD/7) 
per la Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema 
d'habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3, Via 
Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 132-134, avinguda 
Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8, avinguda Santuari Sant 
Josep de la Muntanya 31-35 i passeig de la Vall d'Hebron 138-160, aprovada 
definitivament el 27 de juliol de 2019, publicada al DOGC el 25 d'octubre de 2019, 
incloses en l'actuació aïllada 2.2 a executar pel sistema d'expropiació; APROVAR, 
d'acord amb el que estableix l'article 30.2 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el full 
d'apreuament municipal que, per un import de 4.788.077,88 euros, inclòs el 5% en 
concepte de premi d'afecció, ha redactat la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística 
de l'Institut Municipal d'Urbanisme en relació a l'expropiació de les finques 
referenciades; NOTIFICAR el full d'apreuament municipal a la interessada, per a que, 
dins dels deu dies següents, l'accepti llisa i planerament o bé el rebutgi i formuli les 
al·legacions i aporti les proves que consideri adients i, en tal cas, REMETRE l'expedient 
al Jurat d'Expropiació per a que fixi el preu just. 

29. – (21g232) DESESTIMAR per improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra 
d) de l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, 
l'advertiment del propòsit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei 
formulat el 30 d'abril de 2021 pel senyor David Barroso Sainz, en nom de la mercantil 
Aliseda, SAU, en relació a la finca núm. 586 del carrer Còrsega, qualificada de zona de 
renovació urbana en transformació de l'ús a sistema de parc urbà (clau 17/6), pel Pla 
General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que 
figuren a l'informe del Departament d'Expropiacions de la Direcció de Serveis de 
Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 21 de juny de 2021, que a 
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efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. 

Districte de Sants-Montjuïc

30. – (21g40) DESESTIMAR les al·legacions presentades el 12 d'abril de 2021, pel Sr. German 
Navarro Gutiérrez en nom propi i en representació del Sr. i la Sra. Xavier i Sílvia 
Navarro Gutiérrez i de COVA FUMADA & CIA CB; i el 10 de maig de 2021, pel Sr. Daniel 
Martínez Sánchez en nom i representació de la societat mercantil FLAMINGOS 
VINTAGE KILO, SL, durant el tràmit d'informació pública i audiència als interessats de 
l'acord de la Comissió de Govern de 4 de març de 2021, relatiu a l'inici de l'expedient 
d'ocupació directa de la porció de terreny de 1.375,93 m² de la finca situada al carrer 
Ferro 2-4 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 1079- i de la porció de terreny de 
1.618,15 m² de la finca situada al carrer Ferro 6 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 
1.245- i d'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats; pels motius que 
raonadament i justificada consten en l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme, que obra a l'expedient i que a efectes 
de motivació es dóna per íntegrament reproduït. APROVAR definitivament, de 
conformitat amb l'article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 215 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, la relació de béns i 
drets afectats i la necessitat d'ocupació directa que implica la declaració d'urgència 
d'ocupació de la porció de terreny de 1.375,93 m² de la finca situada al carrer Ferro 2-
4 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 1079- propietat dels Srs. i la Sra. German, 
Xavier i Sílvia Navarro Gutiérrez (COVA FUMADA CIA CB), qualificada, l'esmentada 
porció, de sistema de vial -clau 5- per la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana 
del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, aprovada definitivament pel Plenari del 
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 15 de març de 2013, a executar 
mitjançant el sistema d'actuació per reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica pels motius i justificació que consta en l'informe que obra en l'expedient i que 
es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 156 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme, i l'article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, la relació de béns i drets afectats i la necessitat 
d'ocupació directa que implica la declaració d'urgència d'ocupació de la porció de 
terreny de 1.618,15 m² de la finca situada al carrer Ferro 6 -finca registral Finca de 
Sants 1 núm. 1.245- propietat de la societat mercantil CORVE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS, SA, qualificada, l'esmentada porció, de sistema de vial -clau 5- per la 
Modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Sector 8 de la Marina de la Zona 
Franca, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona el 15 de març de 2013, a executar mitjançant el sistema d'actuació per 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica pels motius i justificació que 
consta en l'informe que obra en l'expedient i que es dóna per reproduït. PUBLICAR-LA 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la 
província i al Tauler d'edictes municipal i; NOTIFICAR-LA a les persones interessades, 
de conformitat amb l'article 215.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
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31. – (21g54) DESESTIMAR les al·legacions presentades el 20 d'abril de 2021, pel Sr. German 
Navarro Gutiérrez en nom propi i en nom i representació dels Sr. i la Sra. Xavier i Sílvia 
Navarro Gutiérrez i de COVA FUMADA & CIA CB; i el 21 d'abril de 2021, pel Sr. Daniel 
Martínez Sánchez en nom i representació de la societat mercantil FLAMINGOS 
VINTAGE KILO, SL, durant el tràmit d'informació pública i audiència als interessats de 
l'acord de la Comissió de Govern de 4 de març de 2021, relatiu a l'inici de l'expedient 
d'ocupació directa de la porció de terreny de 95,25 m² de la finca situada al carrer 
Ferro 2-4 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 1079- i d'aprovació inicial de la relació 
de béns i drets afectats, pels motius que raonadament i justificada consten en 
l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal 
d'Urbanisme que obra a l'expedient i que a efectes de motivació es dóna per 
íntegrament reproduït. APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 156 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme i l'article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, la relació de béns i drets afectats i la necessitat 
d'ocupació directa que implica la declaració d'urgència d'ocupació de la porció de 
terreny de 95,25 m² de la finca situada al carrer Ferro 2-4 -finca registral Finca de 
Sants 1 núm. 1079- propietat dels Srs. i la Sra. German, Xavier i Sílvia Navarro 
Gutiérrez (COVA FUMADA CIA CB), qualificada, l'esmentada porció, de sistema de vial 
-clau 5- per la Modificació puntual del PGM per a l'ajust del Pla de la Marina del Prat 
Vermell, a la Zona Franca, aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme 
del municipi de Barcelona el 30 de juliol de 2019, i inclosa en l'àmbit del Sector 7, 
pendent de la tramitació del corresponent pla de millora urbana, pels motius i 
justificació que consta en l'informe que obra en l'expedient i que es dóna per 
reproduït. PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris 
de més circulació de la província i al Tauler d'edictes municipal i NOTIFICAR-LA a les 
persones interessades, de conformitat amb l'article 215.6 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

32. – (5BD 2021/046) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer Maó, 
entre el carrer Ganduxer i el carrer Mandri, al districte de Sarrià-Sant Gervasi a 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que figura 
a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 559.278,02 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de 
Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales, SL que inclou el 
projecte executiu; FACULTAR la Gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per aprovar 
i formalitzar els convenis específics, que apliqui a les circumstancies concretes les 
bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis 
de l'Ajuntament. 
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33. – (21PL16845) APROVAR el conveni urbanístic per a la modificació puntual del PGM del 
centre de recerca biomèdica de la Fundació La Caixa, promogut per la Fundació La 
Caixa, de conformitat amb l'informe de la Direcció d'Actuació Urbanística, que consta 
a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació. FACULTAR la Segona 
Tinenta d'Alcaldia Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l'esmentat conveni, 
així com la de tots aquells documents que se'n puguin derivar. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte d'Horta-Guinardó

34. – (7BC 2015/072) APROVAR definitivament el Projecte executiu de consolidació 
estructural i constructiva del Palau Marquès d'Alfarràs, Districte d'Horta-Guinardó, 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb la Conformitat Tècnica del Projecte que 
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 4.184.163,37 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sant Andreu

35. – (9BD 2017/009) APROVAR inicialment el Projecte executiu del nou equipament de les 
Cases Barates del Bon Pastor, 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 2.335.758,22 euros, el 21% d'IVA inclòs, d'acord amb allò que preveu 
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en 
aquest procediment; i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) 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

36. – (21SD0249PU) APROVAR el document relatiu a l'"Avantprojecte d'urbanització de la 
Ciutadella del Coneixement. Àmbit Mercat del Peix" del Pla Especial Urbanístic i de 
Millora Urbana per a la regulació dels equipaments en l'àmbit discontinu de les 
parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del Peix) aprovat definitivament per acord del Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 26 de març de 2021 (publicat, als efectes de la seva 
executivitat, al BOPB i a El Periódico de 21/04/2021) promogut per la Universitat 
Pompeu Fabra, d'acord amb l'Informe Tècnic d'Avantprojecte (ITP amb qualificació B) 
de 14 de juny de 2021, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dona per reproduït, amb pressupost de 3.394.226,32 euros (21% IVA inclòs) de 
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conformitat amb allò establert a l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i amb l'article 96 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als 
interessats i COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

37. – (10BD 2021/098) APROVAR l'actualització del Projecte executiu de reurbanització del 
carrer Pallars entre el carrer Marina i el carrer Joan d'Àustria, al Districte de Sant Martí 
de Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara dels articles 42 i 43 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió 
Territorial de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 
922.319,16 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l'import addicional de 
90.238,51 euros (IVA inclòs) al Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) 
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 28 de juny de 
2018, per import de 832.080,65 euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització 
un 10,84% d'increment sobre el PCA originalment aprovat i que consisteix bàsicament 
en una actualització del pressupost del projecte per tal d'adaptar-lo al banc de preus 
actual; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona. 

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

38. – (21000652) ADJUDICAR el contracte núm. 21000652, que té per objecte la 
contractació de l'Oficina tècnica pel suport de la implantació de l'administració 
electrònica a l'Ajuntament de Barcelona, a KPMG ASESORES, SL, amb NIF B82498650, 
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 
867.768,60 euros IVA inclòs, dels quals 717.164,13 euros corresponen al preu net i 
150.604,47 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 347.107,44 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 
0301; un import (IVA inclòs) de 347.107,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301; un import (IVA inclòs) de 
173.553,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92034 0301. 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 35.858,21 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 
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acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. Rosa Valentí Fontanet, Directora d'Administració Electrònica. ALLIBERAR la 
quantitat de 632.231,40 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 252.892,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301; un import (IVA inclòs) de 
252.892,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92034 0301; un import (IVA inclòs) de 126.446,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

39. – (31/2021) APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.b) de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 
modificació de la Carta de Serveis de Drets Socials, aprovada per acord de la Comissió 
de Govern de 15 de desembre de 2016, i modificada per acord del mateix òrgan el 30 
de novembre de 2017, el 29 de novembre de 2018 i el 26 de novembre de 2020, 
d'acord amb els informes que consten a l'expedient; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de 
la Província, a la Gaseta Municipal i al Portal de transparència del web de l'Ajuntament 
de Barcelona. 

40. – (32/2021) APROVAR, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.b) de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 
modificació de la Carta de Serveis de Mercabarna, aprovada per acord de la Comissió 
de Govern de 30 de novembre de 2017, d'acord amb els informes que consten a 
l'expedient; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al 
Portal de transparència del web de l'Ajuntament de Barcelona. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

41. – (20210155) APROVAR, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Setem 
Catalunya, amb NIF núm. G59523910, per a l'execució del projecte "Desconnecta't de 
les injustícies, reconnecta't als teus drets. Per un model electrònic just", amb la 
finalitat de visibilitzar les vulneracions de drets laborals i els impactes ambientals de la 
cadena de subministraments de la indústria mòbil i tecnològica; mostrar alternatives 
de producció i consum d'aparells electrònics i oferir serveis de programari i de 
telecomunicacions basats en la sostenibilitat, les llicències lliures i el respecte als drets 
humans; i sensibilitzar i fer incidència a les administracions públiques i en menor 
mesura a la ciutadania sobre la importància de la CPSR a través de l'adaptació i difusió 
de continguts actualment existents en relació amb la CPSR, en col·laboració amb 
Opcions, 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 Plenari del Consell Municipal el 17 de 
desembre de 2010, per un import de 65.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total 
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 130.000,00 euros i amb una durada 
fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
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d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'entitat Setem Catalunya, amb NIF núm. 
G59523910, la despesa total de 65.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total del 
projecte (130.000,00 euros) a càrrec de la partida 0200/48537/23291 del pressupost 
de l'any 2021 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional. 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. 
FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de 
tots els documents que se'n derivin. 

Districte de Sants-Montjuïc

42. – (20219203) ADJUDICAR el contracte núm. 21000441, que té per objecte el "Servei de 
dinamització dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau, 
Espai 12@16 i Projecte "Tarda Jove al Poble-Sec" del Districte de Sants-Montjuïc, amb 
objectius d'eficiència social" a TASCA SERVEIS D'ANIMACIO, SL, amb NIF B59533190, 
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 
440.542,64 euros IVA inclòs, dels quals 400.493,31 euros corresponen al preu net i 
40.049,33 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 146.847,56 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 
0603; un import (IVA inclòs) de 220.271,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de 
73.423,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603. 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 20.024,67 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 Sr. 
Francisco Fernández Sierra. ALLIBERAR la quantitat de 21.472,16 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.157,39 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 
0603; un import (IVA inclòs) de 10.736,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de 3.578,69 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports.  
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sant Andreu

43. – (09-CONV-627/2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona - Districte de Sant Andreu i l'associació Societat per a la festa de Sant Antoni 
Abat de Sant Andreu de Palomar per al Centre d'Interpretació dels Tres Tombs al 
Districte de Sant Andreu i l'atorgament d'una subvenció directa de caràcter 
extraordinari, i amb una durada des de la signatura del conveni i fins el 31 de 
desembre de 2021; ATORGAR una subvenció directa i de caràcter excepcional, a favor 
de la Societat per a la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar, amb NIF 
G60429107, per un import de 35.000,00 euros, per a l'anualitat 2021 equivalent al 
100% del cost total del projecte, 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; 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 la despesa de 35.000,00 euros, 
amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 48903/33411, per subvencionar 
l'execució del projecte de col·laboració Centre d'Interpretació dels Tres Tombs; 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació dels fons rebuts en 
un període de tres mesos a comptar des de la finalització del projecte de l'exercici 
corresponent, mitjançant un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, 
d'acord amb el que estableix l'article 10è de la Normativa general de subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona; FACULTAR la gerent del Districte de Sant Andreu per a la 
signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. 

Districte de Sant Martí

44. – (20224001) APROVAR les Bases particulars del procediment de pública concurrència 
per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri La Pau. CONVOCAR la concurrència 
pública per la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 65.000,00 euros del pressupost de l'any 2022 i 65.000,00 
euros del pressupost de l'any 2023, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 
489.03 924.16 06.10, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents, atès que l'execució de la gestió cívica s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva autorització. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal. 

45. – (20224004) APROVAR les Bases particulars del procediment de pública concurrència 
per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Besòs. CONVOCAR la concurrència 
pública per la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 67.500,00 euros del pressupost de l'any 2022 i 67.500,00 
euros del pressupost de l'any 2023, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 
489.03 924.16 06.10, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal. 
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46. – (SJ-21-030) APROVAR inicialment les Bases particulars del Premi Jove de Comic Sant 
Martí, per a la prevenció i erradicació de la violència masclista. SOTMETRE a 
informació pública les esmentades Base particulars, per un termini de vint dies hàbils 
a comptar des de l'endemà de la seva publicació, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona al Tauler d'edictes de I'Ajuntament, i una referència en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la Gaseta municipal, d'acord amb els articles 124.2 del 
Decret 17911995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats í 
serveis dels ens locals, i 5.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, 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. 

b) Mocions

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