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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió d’11 de febrer de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, l’11 de febrer de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, 
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, 
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 Juan Ramon 
Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

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

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

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

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
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C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (CO 2021-02/03) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci 
per a la Normalització Lingüística en la sessió de 6 de juliol de 2017, relativa a 
l’aprovació de la modificació dels seus estatuts. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Districte de Sants-Montjuïc

2. – (20149208) APROVAR l’expedient de Reconeixement de Crèdit per import de 
84.230,24 euros a favor de l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb NIF B62538228, 
atesa la necessitat de regularitzar les despeses i indemnitzacions, originades a l’any 
2020 i no reconegudes en el mateix exercici pressupostari, corresponents al contracte 
núm. 14C00014, adjudicat per la Gerència Municipal el 27 d’agost de 2014 a la 
referida empresa i que té per objecte la concessió subvencionada de la gestió i 
explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, La Satalia, Ibèria, La Bàscula i la 
pista poliesportiva La Bàscula, del Districte de Sants-Montjuïc. FIXAR l’import de 
57.539,27 euros a indemnitzar des del 14/3/2020 al 22/6/2020, com a conseqüència 
de la suspensió parcial signada el 22 de maig de 2020 per la Direcció de Serveis a les 
Persones i Territori d’aquest Districte i l’empresa concessionària, Llop Gestió 
Esportiva, SL per la situació creada per la COVID-19, a efectes de 14 de març de 2020, 
del contracte que, en suma ha operat durant 101 dies, en aplicació d’allò disposat pel 
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. FIXAR l’import de 20.865,75 euros, 
a subvencionar per durant el període de 23/6/2020 al 17/8/2020, pels serveis 
realitzats, per raó d’interès públic, havent finalitzat l’esmentat contracte municipal. 
FIXAR l'import de 5.825,22 euros, a abonar a l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL, pel 
pagament de l'Impost de Bens Immobles pel període de l'1/01/2020 al 17/8/2020, al 
tractar-se d'una despesa – derivada d’una obligació tributària sobrevinguda amb 
posterioritat- que no es va tenir en compte en la proposició econòmica de la plica 
guanyadora. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 0603/22611/34112, del pressupost 2021, a favor de 
l’adjudicatari Llop Gestió Esportiva, SL, amb NIF número B62538228, la quantitat de 
84.230,24 euros per la suma de les indemnitzacions, despeses i serveis executats 
relatius al desenvolupament i finalització del mateix contracte administratiu. 

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

3. – (4/2021) 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 
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l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

4. – (84/2020 SD) ATORGAR les medalles d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, als 
membres del Servei de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i Salvament que figuren 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 respectiu 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) 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. 

5. – (1327/19) RESOLDRE les al·legacions al Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 
formulades durant el període d’informació pública, en els termes que es concreten en 
l’expedient i APROVAR definitivament el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 
APROVAR, d’acord amb l’article 123.1 del Reglament Orgànic Municipal, els Programes 
d’Actuació dels Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuic, Les Corts, Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí 2020-2023, 
de conformitat amb els documents aprovats en els respectius Consells de districte que 
consten a l’expedient. 

6. – (21XF0054 - 21XF0056 -21XF0057 ) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0054, 21XF0056 i 21XF0057 pels imports i factures que consten a l’annex, a 
favor de l'empresa AIRBOX, SA, amb NIF A08950685, en concepte de manteniment i 
recàrrega dels equips de respiració autònoma (ERA) del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament (SPEIS), atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades durant l'exercici 2020, executades correctament i no pagades per les 
causes explicades als informes de l'òrgan gestor; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports i les factures 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

Districte de Sants-Montjuïc

7. – (20PL16770) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició 
volumètrica de les illes C i D del sector 10 de la La Marina del Prat Vermell; promogut 
per la Junta de Compensació del PMU del sector 10 de la modificació del PGM per a la 
transformació urbanística de La Marina de la Zona Franca; 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. 
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8. – (20PL16793) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 delimitat a la MpPGM de 
La Marina del Prat Vermell; promogut per CALAGRAN SAU; 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 Gràcia

9. – (20PL16775) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació volumètrica de la 
finca situada a l’espai Quiró a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11; promogut 
per l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). 

Districte d'Horta-Guinardó

10. – (18PL16612) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM a La Clota, reordenació; 
d'iniciativa municipal; 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; i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a 
la seva aprovació definitiva. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

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

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

1. – (20214016_21000045) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament,
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d’atestats i amb 
distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntament 
de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 21000045, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 545.468,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
450.800,00 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 450.800,00 euros i import de l'IVA de 94.668,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 81.820,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 
109.093,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 109.093,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 109.093,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 109.093,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 27.273,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. 
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2. – (20174472_17005454) PRORROGAR per un període comprès des del 10.05.2021 fins el 
31.12.2022, el contracte 17005454-002 que té per objecte serveis de càrrega, 
inspecció visual, inspecció periòdica i manteniment dels extintors utilitzats al Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i a la Guàrdia Urbana de Barcelona, i lloguer 
dels extintors utilitzats a les accions formatives externes del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa 
Suris, SL, amb NIF B08988149, per un import total de 90.236,50 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 45.118,25 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 17.223,11 euros i 
import IVA de 3.616,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21900/13612 0400; un import net de 20.064,70 euros i import IVA de 4.213,59 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21900/13211 0400, 
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 
45.118,25 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 
17.223,11 euros i import IVA de 3.616,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21900/13612 0400; un import net de 20.064,70 euros i import IVA 
de 4.213,59 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21900/13211 0400. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

3. – (20170001LO1C) RATIFICAR el decret de l'alcaldia de 29 de gener de 2021 pel qual es 
va ACORDAR la continuïtat del contracte 16006080-007 que té per objecte Serveis de 
manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral Lot 1 per 
un període comprès des de l'1.02.2021 fins l'1.11.2021 o fins que entri en vigor el nou 
contracte de servei de manteniment de paviments de les calçades i en els casos que 
sigui necessari, dels paviments de les voreres de la ciutat de Barcelona (2021-2024), 
amb mesures de contractació pública sostenible lot 1 (Expt 20210001- Cte 
20000680L01) en fase de resolució de recurs especial en matèria de contractació, 
adjudicat a l'empresa Sorigué Acsa Conservación Infraestructures, SA, amb NIF 
A85110294, per un import total de 1.780.337,31 euros amb el desglossament següent: 
un import net d'1.471.353,15 euros i import IVA de 308.984,16 euros amb tipus 
impositiu 21%, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import 
d'1.780.337,31 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 270.263,47 euros i import IVA de 56.755,33 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0605; un import net de 229.468,02 
euros i import IVA de 48.188,28 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15321 0604; un import net de 345.940,40 euros i import IVA 
de 72.647,49 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
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D/22712/15321 0603; un import net de 409.285,92 euros i import IVA de 85.950,04 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0602; un 
import net de 216.395,34 euros i import IVA de 45.443,02 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0601. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
que comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

4. – (20170001LO2C) RATIFICAR el decret de l'alcaldia de 29 de gener de 2021 pel qual es 
va acordar la continuïtat del contracte 16006085-007 que té per objecte Serveis de 
manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral Lot 2 per 
un període comprès des de l'1.02.2021 fins l'1.11.2021, o fins que entri en vigor el nou 
contracte de servei de manteniment de paviments de les calçades i en els casos que 
sigui necessari, dels paviments de les voreres de la ciutat de Barcelona (2021-2024), 
amb mesures de contractació pública sostenible lot 2 (Expt 20210001- Cte 
20000680L02) en fase de resolució de recurs especial en matèria de contractació, 
adjudicat a l'empresa UTE Conservación Pavimentos Barcelona, amb NIF U87697967, 
per un import total d'1.683.932,54 euros amb el desglossament següent: un import 
net d'1.391.679,78 euros i import IVA de 292.252,76 euros amb tipus impositiu 21%, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.683.932,54 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 418.423,53 euros i 
import IVA de 87.868,94 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0610; un import net de 323.831,33 euros i import IVA de 68.004,58 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0609; un 
import net de 221.181,38 euros i import IVA de 46.448,09 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0608; un import net de 234.796,98 
euros i import IVA de 49.307,37 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15321 0607; un import net de 193.446,56 euros i import IVA 
de 40.623,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0606. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

5. – (01-2019CD09160) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la renovació de bany i cuina i les seves instal·lacions 
de fontaneria, al carrer Arc de Sant Ramon del Call, 1 Pis 1, i urbanísticament protegit 
(nivell de protecció B segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a la 
Sra. Antonia Sixto Amechazurra una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres, meritada pel comunicat diferit de 29 de març de 
2019 amb número 01-2019CD09160, per a la realització de les obres en un edifici 
catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, Arc de Sant Ramon del Call, 1, atès 
que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació amb 
l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost 
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sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 168,00 euros, es redueix en 
un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 84,00 euros, quedant només 
obligat a pagar 84,00 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

6. – (01-2019CD08945) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres destinades a la substitució de paviments existents, redistribució d’aules, feines 
d’arranjament d’acabats interiors verticals i horitzontals, condicionament acústic de 
l’aula polivalent en aula de música, rehabilitació de fusteries interiors i tractament de 
la barana d’escales, i promogudes directament per una entitat de caràcter públic, al 
carrer Àngels 1. CONCEDIR a Consorci d'Educació de Barcelona, representat pel Sr. Juli 
Cortés Escoda, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 22 de març de 2019 amb 
número 01-2019CD08945 per a la realització de les obres promogudes per una entitat 
de caràcter públic, el Consorci d'Educació de Barcelona, al carrer Àngels 1, atès que 
s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1 A1.1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb 
l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost 
sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 12.623,57 euros, es redueix 
en un 70%, la qual cosa representa una bonificació de 8.836,50 euros, quedant només 
obligat a pagar 3.787,07 euros. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

7. – (01-2019CD39491) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents la reforma interior de l’habitatge 4t 2a, amb redistribució 
general, conservació de paviments amb interès patrimonial i manteniment de 
fusteries originals de l’habitatge, a l’avinguda Marquès de l’Argentera, 25 Pis 4 2, i 
urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 
2019. CONCEDIR a la Sra. Mònica Gómez de Juan una bonificació del 50% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i obres, meritada pel comunicat 
diferit de 24 d’octubre de 2019 amb número 01-2019CD39491, per a la realització de 
les obres en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, a l’avinguda 
Marquès de l’Argentera, 25, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de 
l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. 
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que 
ascendeix a 608,07 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una 
bonificació de 304,03 euros, quedant només obligat a pagar 304,04 euros per aquest 
concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

8. – (01-2019CD55779) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la substitució d’equips de climatització de l’hotel Neri, 
al carrer Sant Sever, 5, i urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a ANIMUA SA, representada pel 
Sr. Francesc Xavier Villanueva Álvarez, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 16 
de desembre de 2019 amb número 01-2019CD55779, per a la realització de les obres 



CG 5/21 INF 9/25

en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, al carrer Sant Sever, 5, 
atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació 
amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de 
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 5.940,35 euros, es 
redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 2.970,17 euros, 
quedant només obligat a pagar 2.970,18 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (01-2017CD07872) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la restauració de les façanes d’un edifici situat en 
testera amb qualificació urbanística 12 i protegit amb nivell C, inclou mitjans auxiliars, 
a la Via Laietana 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017. 
CONCEDIR a CP Via Laietana 6, representada per la Sra. Gemma Rocha Martínez, una 
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, 
meritada pel comunicat diferit de 17 de febrer de 2017 amb número 01-2017CD07872 
per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de 
protecció C, a Via Laietana 6, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de 
l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. 
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que 
ascendeix a 686,75 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una 
bonificació de 240,36 euros, quedant només obligat a pagar 446,39 euros per aquest 
concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (02-2018LL27671) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 
reforma consistents en la instal·lació d’infraestructures, d’ascensors, instal·lacions 
comuns i obres en zones comunitàries sense modificar la distribució, estructura o la 
façana, en la finca ubicada a l’adreça de la Rambla Catalunya 54 corresponent a 
l’edifici conegut com Casa Dolors Calm, emparades per la concessió de la llicència 
d’obres 02-2018LL27671 el 17 de juliol de 2019; CONCEDIR a la societat Florez-Mina, 
SA (A-59.981.696) la bonificació del 50% sobre la quota total de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades, al 
tractar-se d’una finca catalogada com a Bé d’interès Local amb nivell de protecció B 
segons la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català; CONCEDIR, també la bonificació 
del 90% en relació a la quota resultant del mateix impost, corresponent a la quantitat 
de 29.634,50 euros del pressupost, destinat a obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat; donat que les actuacions 
esmentades s’ajusten a allò establert en l’article 7.1.B2 i 7.3 de la Ordenança Fiscal 2.1 
de l’Ajuntament de Barcelona, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (02-2020CD12289) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
Obres de reforma interior en local sense afectar l’estructura de l’edifici, consistents en 
la substitució de l’ascensor amb canvi de maquinaria, cabina i portes, situat a l’interior 
de l’Edifici del Vagó, de l’Escola Industrial, ubicat al carrer Comte d’Urgell 187, 
emparades per l’admissió del Comunicat diferit d’obres 02-2020CD12289 el 8 de juny 
de 2020; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona (P-0.800.000-B) la bonificació del 70% 
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sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació 
a les obres indicades, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la 
Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, 
destinades a equipament comunitari, executades en terreny qualificat com 
equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat 
i DONAR-NE trasllat a L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (05-2020LL12106) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici unifamiliar ubicat al Camí de Cama-Sec 
número 5, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-
2020LL12106, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i 
acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 
vigent l’any 2020, CONCEDIR al Sr. Mark Timothy Jeffery, identificat amb NIF 
X2847388B, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, 
segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes 
obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en 
afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “C”, segons el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (05-2020LL05822) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres realitzades a l’edifici ubicat al carrer Balmes 180, a l’empara de la llicència 
atorgada a l’expedient 05-2020LL05822, consistents en la rehabilitació del pati central 
i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, CONCEDIR a la 
Comunitat de propietaris de la finca del carrer Balmes 180, identificada amb NIF 
H59332924, la bonificació del 50% sol·licitada el 4 de febrer de 2020 respecte de la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de 
les obres de referència, atès que aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit 
amb nivell “B”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció 
final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

14. – (06-2019CD15006) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de bonificació 
presentada el 14 de febrer de 2020 per la Sra. Ana Maria Rodríguez Ros, en 
representació de l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada, de bonificació del 65% 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres – que calculat sobre el 
pressupost inicial de l’obra segons autoliquidació presentada ascendeix a l’import de 
6.144,21 euros (sense aplicar cap bonificació) –, meritat per les obres realitzades a 
l’empara del Comunicat diferit núm. 06-2019CD15006, admès el 18 d’abril de 2019, 
per a la realització de les següents actuacions: (i) obres de reforma interior en locals 
(entitats sense ús d’habitatge) sense afectar l’estructura de l’edifici, en edificis 
catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits (O-2l-3b2), a l’emplaçament avinguda 
República Argentina, 16-18, atès que no es compleix el requisit establert a l’apartat 6 
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de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal en la seva redacció vigent per a l’exercici 2019, al 
haver-se presentat la sol·licitud amb posterioritat a la finalització de les obres, segons 
certificat de final d’obres presentat per la interessada, firmat digitalment per 
l’arquitecta Sra. Núria Rello Rosanas el 15 de gener de 2020, en el que es fa constar 
que les obres es van finalitzar el 5 de desembre de 2019. DONAR TRASLLAT de la 
resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. NOTIFICAR la present 
resolució a la part interessada. 

15. – (06-2018LL25038) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres 
realitzades per l’Associació Catalana Desenvolupament Humà (ACIDH) a l’empara de la 
llicència d’obres núm. 06-2018LL25038, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia 
el 28.06.2018, per a la realització de les següents actuacions: (i) Increment de sostre o 
volum en l’edifici sense intervenció global (1c-OMA); i (ii) instal·lació d’ascensors en 
l’interior de l’edifici (2d-OCD); projecte de reforma, ampliació i col·locació d’ascensor 
en edifici existent d’equipament, escola ACIDH, amb afectació puntual de l’estructura, 
segons projecte identificat amb IIT: ARQ-2018-1800001760P, i les modificacions fetes 
fins el 21.06.2018, al carrer Siracusa, 53, de conformitat amb l’article 7è apartat 1 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2018 reguladora de l’ICIO. CONCEDIR a l’Associació Catalana 
Desenvolupament Humà (ACIDH) una bonificació del 65% de la quota de l’Impost 
sobre construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres realitzades l’empara 
de la llicència d’obres núm. 06-2018LL25038, concedida pel Regidor del Districte de 
Gràcia el 28.06.2018, al carrer Siracusa, 53, essent l’import abonat per l’ICIO de 
4.188,04 euros (ja aplicada una bonificació del 65%) -calculat sobre el pressupost 
inicial de l’obra-, donat que es reuneixen les condicions previstes per l’article 7è 
apartat 1.A)A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció 
vigent per a l’exercici 2018, atès que les obres realitzades estan incloses en els 
supòsits previstos a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità (equipaments docents), executades en terrenys qualificats 
urbanísticament com d’equipament, i varen ser promogudes directament per una 
entitat sense ànim de lucre, l’Associació Catalana Desenvolupament Humà (ACIDH), 
declarada d’utilitat pública segons resolució del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya de 15 de setembre de 2009, i inscrita en el Registre de 
d’Associacions del Departament de Justícia amb el núm. 15.324 de la demarcació de 
Barcelona. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

16. – (08-2018LL34349) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 29 habitatges de protecció en 
règim general, als terrenys situats al carrer Pla dels Cirerers número 2-4 i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019, CONCEDIR a Cohabitatge
Cooperatiu Sostre Cívic, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 5 de 
juliol de 2019 (exp.08-2018LL34349) a la part amb protecció; donat s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracte d’obres en 
règim de protecció pública de règim general destinades a la venda o per entitats sense 
ànim de lucre, adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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Districte de l'Eixample

17. – (18PL16621) APROVAR inicialment l’Addenda de modificació de l’Acord de 
Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada Família signat el 18 d’octubre de 2018 (ratificat per 
acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en sessió de 14 de novembre 
de 2018), la qual té per objecte regularitzar, com a conseqüència de l'impacte causat 
per la pandèmia de la COVID-19 en l'economia i en la mobilitat de les persones 
provocant una davallada important en el nombre de visitants al Temple, els 
pagaments de les contribucions de la Fundació a favor de l’Ajuntament de Barcelona 
per als anys 2020 i 2021 establertes a les Clàusules primera i tercera de l’esmentat 
Acord de col·laboració que s’originen com a conseqüència de l’afluència de visitants al 
Temple relatives al finançament del dèficit del transport públic i a la neteja, vigilància, 
agents cívics i altres anàlegs. SOTMETRE-LA al tràmit d’informació pública pel termini 
d’un mes de conformitat amb allò establert a l'article 104 del Decret 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i, DETERMINAR que, en 
el supòsit que no es presentin al·legacions en contra, s’entengui per definitivament 
aprovada un cop transcorregut el referit termini. NOTIFICAR el present acord a 
l’interessat als efectes corresponents. COMUNICAR el present acord a les Direccions 
de Serveis implicades en l’expedient. 

Districte de Gràcia

18. – (19PL16746) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la millora urbanística i ambiental 
dels barris de Gràcia, d’iniciativa municipal; d’acord amb el contingut de l’informe 
conjunt de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística 
que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; PRORROGAR, en l’àmbit assenyalat 
gràficament, l’acord de suspensió, adoptat per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat, en sessió de 10 de desembre de 2019 (publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona - BOPB de 13 de desembre de 2019), de 
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament de llicències d’obra nova i 
gran rehabilitació, els comunicats d’enderroc de construccions i les comunicacions 
d’actuacions en jardins i solars que impliquin tala d’arbrat, en l’àmbit corresponent a 
part del Districte de Gràcia; EXCLOURE de la suspensió les llicències i els comunicats 
que hagin estat presentats amb anterioritat a l’executivitat de l’acord de suspensió 
potestativa prèvia; DETERMINAR que els àmbits de suspensió són els delimitats i 
grafiats en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat 
amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de 
l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a 
comptar des de la publicació al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia; 
PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim 
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que 
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s’aprova inicialment; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

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 4 de febrer 
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 DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (20200314) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020, que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l’Associació Ca la Dona amb NIF núm. G58505280, per 
l'execució del projecte anomenat “Juntes i diverses som més fortes. Per una vida 
digna, sense precarietats i lliure de violències”, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, per un import de 31.050,00 
euros, equivalent al 90% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 34.500,00 euros i amb una durada fins al 31 de desembre de 2020. 

2. – (20200355) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
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Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020, que aprova el conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya), 
amb NIF núm. G08496606, per a l’execució del projecte Empoderament, organització i 
reivindicació: per la dignificació del treball de la llar i les cures, que instrumenta 
l'atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, per un 
import de 30.500,00 euros, equivalent al 50% del cost total del projecte que ascendeix 
a la quantitat total de 61.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. 

3. – (20200359) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020, que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Fundació Solidaritat UB, amb NIF núm. 
G61084950, per a l'execució del projecte "Potenciant sinèrgies per afrontar els reptes 
per a la Justícia Global des de la universitat: educació, recerca i acció", que
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa, per un import de 
133.000,00 euros, equivalent al 41,30% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 321.690,00 euros. 

4. – (20200420) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020 que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat la Cruz Roja Española -–Comitè Local de Creu Roja 
a Barcelona-, amb NIF núm. Q-2866001-G, per a l’execució del projecte Projecte 
d’acollida de persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional, 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter 
excepcional, per un import de 324.785,00 euros, equivalent al 50% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 649.550,00 euros i amb una durada fins 
al 31/12/2020. 

5. – (20200421) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020 que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Taula d'entitats del tercer sector social de 
Catalunya, amb NIF G63371421, per a l’execució del projecte Projecte M4Social: 
Promoure la transformació digital de les entitats, instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa de caràcter excepcional, per un import de 89.500,00 
euros, equivalent al 86% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 164.500,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. 

6. – (20200423) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020 que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Obertament, Associació Catalana per a la Lluita 
contra l’Estigma en Salut Mental, amb NIF núm. G65472011, per a l’execució del 
projecte “Lluita contra l’estigma en salut mental a Barcelona”, instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter excepcional, per un 
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import de 40.000,00 euros, equivalent al 40,40 % del cost total del projecte (99.000,00 
euros). 

7. – (20200460) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020 que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació Socio Cultural l’Altre Festival amb NIF 
núm. G66241993, per a l’execució del projecte L’Altre Festival Internacional d’Arts 
Escèniques i Salut Mental, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa de caràcter excepcional, per un import de 40.000,00 euros, 
equivalent al 40% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
100.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. 

8. – (20200465) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020, que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Cruz Roja Española a Barcelona, amb NIF núm. 
Q2866001G, per a l'execució del projecte anomenat Suport a persones amb 
desigualtat a l'accés als medicaments amb malaltia crònica i situació de major 
vulnerabilitat econòmica i social i amb possibilitat de rebre acompanyament 
personalitzat, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa, per 
un import de 55.000,00 euros, equivalent al 72,67% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 75.680,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. 

9. – (20200513) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020 que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb 
NIF Q0863003J, per a l’execució del projecte Millora del sistema de mediació 
municipal i definició d’un sistema d’avaluació per dissenyar les accions de prevenció 
en el marc del servei d’orientació jurídica de la ciutadania de Barcelona, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter 
nominativa, per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 48,93% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 102.196,21 euros i amb una durada fins 
al 31/12/2020.   

10. – (20200517) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020, que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Cruz Roja Española a Barcelona, amb NIF núm. 
Q2866001G, per a l'execució del projecte anomenat Programes de voluntariat per a la 
promoció de la salut per persones en situació de fragilitat a Barcelona que 
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, 
per un import de 90.000,00 euros, equivalent al 79,02% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 113.894,60 euros i amb una durada fins al 
31/12/2020. 
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11. – (20200555) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020 que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i les entitats Plataforma Afectats per l’Hipoteca (PAH), amb 
NIF núm. G65526386, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), amb NIF núm. 
G67035014, Associació Observatori de Drets Humans (DESC), amb NIF núm. 
G61829198, Associació catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) amb NIF núm. 
G60910528, per a l’execució del projecte Dret a l’Habitatge i a l’Energia: 
Empoderament col·lectiu i assessorament Jurídic Social, instrumenta l’atorgament de 
la subvenció de concessió directa de caràcter excepcional, per un import de 
324.600,00 euros, equivalent al 80% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 405.750,00 euros i amb una durada fins al 31/08/2022.   

12. – (20XC0379) Resolució de la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, de 31/12/2020, en ús de les facultats delegades per 
decret d’alcaldia de 28 de desembre de 2020, que aprova el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona per a establir el marc de 
col·laboració per l'execució i el finançament de diversos programes complementaris a 
la cobertura CatSalut i enfocats a proveir una atenció integral, durant els exercicis 
2020 i 2021, per un import de 836.588,24 euros, per fer front a les despeses derivades 
del conveni 

b) Informes

S’informa als membres de la Comissió de Govern de la Memòria 2018-2019 del Comitè 
d’Ètica i de la Memòria 2018-2019 de la Direcció d’Anàlisi .

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. – (466/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Cañadas López 
(mat. 27767) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (codi de lloc de 
treball: 16FC1BIBA02), amb destinació a la Unitat de Reforç a l’Emergència i la 
Proximitat (UREP), i l’activitat privada per compte propi com a advocat especialista en 
dret laboral, civil, família i mercantil, ajustant-se als límits i condicionants establerts en 
l’Acord de la Comissió de Govern de 21/04/2016. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. El Sr. Cañadas en 
l’exercici d’aquesta segona activitat no podrà comprometre la seva imparcialitat o 
independència com a agent de la Guàrdia Urbana i mentre estigui vigent aquesta 
autorització de compatibilitat deixarà de percebre el factor d’incompatibilitat del 
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complement específic. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, 
inclosos els límits i condicionants aprovats per l’abans esmentat Acord de la Comissió 
de Govern de 21/04/2016. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

2. – (621/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Hosta 
Privat (mat. 74721) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera en 
comissió de serveis amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, 
amb destinació a la Segona Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 
referent de suport institucional (26FAXSLSI01), i l’activitat pública com a docent a 
l’Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs ‘’Postgrau 
d’especialització en l’administració pública per a tècnics i arquitectes – preparació 
d’oposicions públiques per a arquitecte superior‘’, des de l'11/03/2021 fins al 
13/07/2021. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, 
article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona, de 21 de juny de 2018, que declara d’interès públic la 
segona activitat pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, seminaris 
professionals organitzats per administracions i universitats públiques i corporacions de 
Dret Públic (Gaseta Municipal de 29/06/2018). La suma de les jornades de l’activitat 
principal i de l’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada en un 50%. Les necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es 
podran veure afectades per la realització de la segona activitat. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (07/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Victoria Borrell 
Martínez (mat. 78379) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat de docent com a professora col·laboradora de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2020-2021, des del 17/02/2021 fins al 
31/07/202. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
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26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (2021/0003) APROVAR l’expedient núm. 2021/0003 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC – 003, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’import 
30.744.727,62 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des de l'1 de gener de 2021 fins el 22 de gener de 2021 
als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat total 
pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

5. – (20002395) DESISTIR, en virtut de l’article 152 de la LCSP, del procediment 
d’adjudicació del contracte número 20002395, que té per objecte els serveis que 
presten professionals de l’àmbit de la psicologia, especialistes en l’àmbit de Recursos 
Humans per a la realització de les entrevistes de selecció que es duen a terme en la 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu per valorar la idoneïtat dels 
candidats i valorar si disposen del nivell de competències adequades als diversos llocs 
de treball que surten en Oferta Pública, i amb un pressupost total de licitació de 
463.454,20 euros IVA inclòs, en haver-se detectat un error no esmenable en la 
fórmula de valoració del preus unitaris descrit al PCAP, que determina la impossibilitat 
de valoració de les ofertes presentades. No es considera que existeixen despeses 
efectuades pels licitadors, fora de les habituals corresponents a la participació en un 
procediment contractual d’aquest tipus, que hagin de ser especialment indemnitzades 
per l’existència d’aquest desistiment. ANUL•LAR l'autorització de despesa del 
contracte, per import de 463.454,20 euros (IVA inclòs), corresponent 383.020,00 
euros al pressupost net, i 80.434,20 euros a l’import de l’IVA, amb càrrec a les partides 
i als pressupostos que s'indiquen a continuació: un import (IVA inclòs) de 151.625,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22607/92216 0707, un import (IVA inclòs) de 311.829,10 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707. DONAR 
COMPTE d’aquest Acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (inversions) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document d'11 de febrer de 2021. 

7. – (0005/21) APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’Impuls Socioeconòmic del Territori 
en els termes previstos a la proposta que consta incorporada a l’expedient, per tal 
d’adaptar-les a les circumstàncies actuals, facilitant la presentació telemàtica de les 
justificacions del projectes subvencionats i millorant la gestió i l’adequació dels 
objectius generals del programa. ORDENAR la publicació de la modificació de les 
esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 



CG 5/21 INF 19/25

l’Ajuntament així com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta 
Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a 
partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats I Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. APROVAR definitivament aquestes Bases 
Generals sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període 
d’informació publica. 

8. – (0006/21) APROVAR inicialment la modificació de les bases del Programa de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’enfortiment i la reactivació de 
l’Economia Social i Solidària i el desenvolupament de projectes que executen 
l’Estratègia ESS BCN 2030 - ENFORTIM ESS 2021. en els termes previstos a la proposta 
que consta incorporada a l’expedient, per tal d’adaptar-les a les circumstàncies 
actuals, facilitant la presentació telemàtica de les justificacions del projectes 
subvencionats i millorant la gestió i l’adequació dels objectius generals del programa. 
ORDENAR. la publicació de la modificació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de 
la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament així com la inserció d’una 
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació 
pública per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats I Serveis 
dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR 
definitivament aquestes Bases Generals sempre i quan no s’hagin presentat 
al•legacions durant el període d’informació publica. 

9. – (21000129) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de cobrament de 
tributs, taxes, multes i altres ingressos de dret públic, amb núm. de contracte 
21000129, com a contractació basada de l'Acord Marc que té per objecte el 
cobrament dels rebuts domiciliats i no domiciliats, amb núm. de contracte 
19004269L01, amb un pressupost base de licitació d'1.030.073,00 euros (IVA inclòs) i 
un valor estimat de 851.300,00 euros. ADJUDICAR el present contracte basat a 
l’empresa CAIXABANK, SA, amb NIF A08663619, per un preu màxim d'1.030.073,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT de l’Acord 
Marc i l’oferta del licitador. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa, a favor de 
l'empresa adjudicatària, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.030.073,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22708/93211 0703. 
ESTABLIR la durada de la present contractació basada en l'acord marc fins el 31 de 
desembre de 2021. 

10. – (3-009/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-009/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
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Barcelona de l’exercici 2021, d’import 595.105,75 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. 
21012991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

11. – (3-010/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-010/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 10.626.687,32 euros, per atendre despeses del 
desenvolupament del disseny, coordinació tècnica i la gestió del Pla de Barris, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21020191; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (3-012/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-012/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 900.000,00 euros, per atendre despeses 
derivades del contracte plurianual de la neteja d’edificis i locals principalment i 
d’altres contractes plurianuals que han hagut de reajustar el seu import per fer front a 
les necessitats sorgides per la crisi de la COVID-19, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 21020391; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

13. – (20210016A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis d'informació 
mitjançant la figura dels informadors ambientals de la Gerència d'Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2021-2022, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 20003616, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 597.310,13 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'1.036.653,94 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 493.644,73 euros i import de l'IVA de 103.665,40 euros; 
i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 306.789,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 
290.521,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15016 0500; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb 
motiu de l'article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

14. – (20144063LO1C) ACORDAR la continuïtat del contracte 15001694-006 que té per 
objecte el Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del 
trànsit a la ciutat de Barcelona - Lot 1, adjudicat a l'empresa "UTE Etra Bonal, SA y SICE 
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SA-N3 UTE", amb NIF U66270208, per un període comprès des de l'1.03.2021 fins el 
30.11.2021, o fins l'entrada en vigor dels contractes de l'expedient en tràmit 
20210003, i per un import total de 2.280.790,29 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 2.280.790,29 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 d'1.884.950,65 euros i import IVA de 
395.839,64 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 
0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

15. – (20144063LO2C) ACORDAR la continuïtat del contracte 15001695-004 que té per 
objecte el Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del 
trànsit a la ciutat de Barcelona - Lot 2, adjudicat a l'empresa Kapsch Trafficcom 
Transportation, SA, amb NIF A78107349, per un període comprès des de l'1.03.2021 
fins el 30.11.2021, o fins l'entrada en vigor dels contractes de l'expedient en tràmit 
20210003, i per un import total d'1.928.615,79 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.928.615,79 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 d'1.593.897,35 euros i import IVA de 
334.718,44 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 
0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

16. – (2BD 2020/107) APROVAR el Projecte executiu actualitzat d'arranjament del carrer 
Villarroel entre Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Provença i renovació de 
l'enllumenat. Fase 2 / Separata tram comprès entre l'av. de Roma i el carrer Provença, 
al Districte de l'Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 737.326,83 euros, el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

Districte d'Horta-Guinardó

17. – (7BD2020/025) APROVAR el Projecte de reforma de l’edifici de vestidors i arranjament 
de les grades del Camp de Futbol del Carmel, al Districte d’Horta Guinardó, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la conformitat tècnica de la Direcció de 
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Llicències i Espai Públicdel Districte d’Horta-Guinardó, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
511.471,80 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; NOTIFICAR als interessats 
en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

18. – (-) AUTORITZAR l’Ajuntament de Barcelona a l’adhesió a “La Alianza país pobreza 
infantil cero” amb el ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
INFANTIL, òrgan del Gobierno de España, dependent orgànicament de la Presidencia 
del Gobierno de España. 

19. – (20210004) APROVAR la Convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, 
“Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa 
d’Educació per a la Justícia Global” de la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 de 
conformitat amb les bases reguladores aprovades per Comissió de Govern, publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29.11.2018; CONVOCAR, en règim 
de concurrència competitiva, l’atorgament de subvencions per l’esmentada 
convocatòria. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament que la desenvolupa, per la Normativa General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOP de data 4 de gener de 2011, per les Bases 
reguladores d’aquesta convocatòria, i amb els criteris i requisits que s’incorporen en 
aquesta convocatòria. ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds i 
documentació bàsica per a ésser subvencionats el comprès entre el dia 12.02.2021 i el 
dia 04.03.2021. AUTORITZAR la despesa per un import total de 7.070.000,00,d'euros 
amb càrrec a la partida 48901.23291.0200 del pressupostos de 2021 i 2022.En aquells 
casos que sigui procedent, l’autorització d’aquesta despesa quedarà sotmesa a la 
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
municipal de/ls exercici/s futurs. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant 
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

20. – (20200587) APROVAR les bases específiques de la XXXV edició dels Premis 8 de març-
Maria Aurèlia Capmany d’acord amb les Bases generals aprovades per la Comissió de 
govern, en sessió d’11 d’octubre de 2017, i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 27 de novembre de 2017.CONVOCAR la XXXV edició dels Premis 
8 de març-Maria Aurèlia Capmany I FIXAR el termini de presentació de sol·licituds en 
20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 18.000,00 euros amb càrrec a la 
partida 0200-48101-23241 del pressupost de l’exercici 2021, condicionats a 
l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest Premi. ORDENAR la publicació de l’aprovació de les bases particulars i 
convocatòria de la XXXV edició del Premi 8 de març-Maria Aurèlia Capmany 
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Barcelona al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal, al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

21. – (20184372_18003713) PRORROGAR per un període comprès des de l’01.08.2021 fins 
el 31.07.2023, el contracte núm. 18003713 que té per objecte servei de neteja, 
descontaminació, desinfecció, inspecció i manteniment dels equips de respiració 
autònoma, els equips de protecció química i cascs del personal del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa MSA SPAIN SLU, amb NIF 
B08201832, per un import total de 609.278,68 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consten en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 177.706,29 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 146.864,70 euros i import IVA de 30.841,59 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400, 
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 
304.639,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
251.768,05 euros i import IVA de 52.871,29 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400, 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 126.933,05 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 104.903,35 euros i import IVA de 22.029,70 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400; 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de l'Eixample

22. – (S21-0088-CV) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sabadell per tal d’itinerar una adaptació de l’exposició Fina Miralles. 
Paraules Fèrtils, 1972-2017, produïda pel Museu d’Art de Sabadell, al Centre Cultural 
La Casa Elizalde del Districte de l’Eixample. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, 
Regidor del Districte, per la seva signatura. 

Districte d'Horta-Guinardó

23. – (20004419) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Gestió del Centre 
Cívic Matas i Ramis, amb núm. de contracte 20004419, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
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licitació de 665.016,41 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.099.200,68 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 549.600,34 euros i import de l'IVA de 115.416,07 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 138.545,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607, un import (IVA inclòs) de 332.508,21 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0607, un import (IVA inclòs) de 193.963,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posteriors a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de drets socials, 
cultura i esports. 

24. – (20001855-001) ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa del contracte 
20001855-001 que té per objecte la Gestió i dinamització del Centre Cívic Teixonera, 
l'alliberament correspon al temps no executat del contracte, degut al retard en l'inici 
del contracte de 14 dies (1 al 14 de gener de 2021), per un import de 14.783,32 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 14.783,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

25. – (20XC0058) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte d’Horta-Guinardó) i l’Associació Casal Font d’en Fargues, 
G64884489 relatiu a la gestió cívica de l’equipament municipal Casal Font d’en 
Fargues, que modifica, per raons d’interès públic, l’apartat quart de la clàusula quarta, 
relativa a la forma del pagament de la subvenció, de conformitat amb la normativa 
reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcadia el 27 
d’abril de 2011; FACULTAR la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del 
Districte d’Horta-Guinardó per a la formalització de l’addenda del Conveni. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

26. – (20204007) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error 
material detectat en l’acord de Comissió de Govern de 26 de novembre de 2020, 
consistent autoritzar i disposar la subvenció AD 20S08473, que té per objecte la gestió 
cívica del Casal de Barri la Verneda, a favor de l'Associació Coordinadora d'Entitats de 
la Verneda - Sant Martí (VERN), amb NIF G58426305, per un import de 50.000,00 
euros i a l’aplicació pressupostària 0610/48604/92416, que comporta un codi 
d’actuació i programa econòmic equivocats, en el sentit que on diu “per un import de 
50.000,00 euros i a l’aplicació pressupostària 0610/48604/92416” ha de dir “per un 
import de 50.000,00 euros i a l’aplicació pressupostària 0610/48876/92417”. 
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b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30 
hores.


	Acta de la sessió pendent d'aprovació

		2021-02-17T10:22:06+0100
	Barcelona
	Ester Solana Grasa -   (SIG)
	Aixecament Acta




