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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 12 de novembre de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial  de  la  Ciutat  de  Barcelona,  el  12  de  novembre  de  2020,  s’hi  reuneix  la
COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada
Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado,
Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan
Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Jordi Rabassa Massons,
Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé
Rodríguez, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Eloi Badia Casas i Francesc Xavier Marcé Carol.

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

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

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

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

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. – (S20200381) Primer.- APROVAR el Conveni marc de col·laboració a subscriure per
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de
Barcelona (IMHAB) amb les entitats associatives representatives del sectors de
cooperatives  i  de  fundacions  d’habitatge  i  dels  gestors  de  polítiques  socials
d’habitatge  de  Catalunya,  la  Federació  de  Cooperatives  d’Habitatge  de  Catalunya,  la
Coordinadora de Fundacions d’habitatge de Catalunya, l’Associació Xarxa d’Economia
Solidària  de  Catalunya  (Sectorial  d’Habitatge  Cooperatiu),  així  com  l’Associació  de
Gestors de Polítiques Socials  d’Habitatge de Catalunya (GHS),  amb l’objectiu de cedir
directament en dret de superfície,  per un termini màxim de 99 anys, sòls i finques
provinents  del  patrimoni  municipal  del  sòl  i  l’habitatge,  a  entitats  socials  sense ànim
de  lucre  (cooperatives  i  fundacions  d’habitatge)  que  es  proposin  per  les  entitats
signants i,  amb la col·laboració de la GHS, es designin per l’Ajuntament de Barcelona,
per a la construcció de nou habitatge i rehabilitació d’edificis públics d’habitatges a la
ciutat de Barcelona per al seu destí a protecció oficial i a polítiques socials, en règim
de  lloguer  social  i  dret  d’ús  (cohabitatge).  Segon.-  VINCULAR  i  DESTINAR  els  sòls  i
finques que es descriuen en l’Annex A del Conveni, situades a l’avinguda de Vallcarca
110, carrer de Gustavo Adolfo Béquer núm. 11X, carrer de Mossèn Amadeu Oller
núm. 17-21, carrer de Pere IV núm. 115, carrer de Binèfar núm. 26, carrer de Reina
Amàlia  núm.  10,  carrer  de  Rossend  Arús  núms.  36  i  38,  Psg.  de  l’Exposició  núm.  38,
Psg. Joan de Borbó 44-45, Via Augusta, núm. 375, Via Augusta núm. 383, Via Augusta
núm. 389, i Via Augusta núm. 425, amb una previsió estimada de 292 habitatges, a les
operacions patrimonials previstes en aquest Conveni, per a la seva primera fase
d’execució.   Tercer.-  ESTABLIR  i  ADMETRE  la  possibilitat  d’incorporar  i  vincular  a  les
operacions  del  Conveni  per  a  una  segona  i  ulteriors  fases  d’execució,  nous  solars  i
finques provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, les ubicades al carrer,
carrer  d’Ulldecona  núm.  11,  i  carrer  de  Sant  Martí  núm.  12,  amb  una  previsió
estimada de 127 habitatges, i altres no previstes en aquest moment.  Quart.
CONFERIR  expressament  a  l’IMHAB,  de  conformitat  amb  l’article  3.1.g)  dels  seus
Estatuts  la  realització,  en  nom  i  representació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  dels
actes d’atorgament de les escriptures públiques de constitució dels drets de superfície
així com del conjunt de gestions i altres actes de domini, disposició i administració
previstos en el propi Conveni per al compliment dels seus fins, respecte dels sòls i
finques  que  es  vinculen  en  aquest  acte  segons  l’acorden  segon  i  les  que  s’hi  puguin
incorporar  en  posterioritat,  i  ATORGAR  a  l’IMHAB  l’apoderament  necessari  per
procedir  a  tal  efecte,  havent  de  donar  compte  a  l’Ajuntament  de  la  constitució,
transmissió, modificació i extinció dels drets reals de superfície, així com dels actes de
gravamen sobre aquests béns,  i  liquidar i  si  s’escau ingressar anualment els  resultats
obtinguts.  Cinquè.- Condicionar els efectes del previst en l’Acord quart pel que fa a la
finca del carrer Rossend Arús núm. 36 i 38 i al solar del carrer Mossèn Amadeu Oller
núm.  17-21,  a  què  l’Ajuntament,  prèvia  la  tramitació  del  pertinent  expedient
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patrimonial,  recuperi  de  l’IMHAB  la  propietat  d’ambdós  béns  immobles.  Sisè.-
FACULTAR àmpliament a la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de
Barcelona,  en representació de l’Ajuntament de Barcelona i  també com a Presidenta
de  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona,  per  a  la  signatura
del  Conveni  i  les  seves  possibles  addendes,  per  a  l’adopció  i  formalització  dels  actes
resolutoris  específics  d’inclusió o incorporació al  Conveni  i  assignació dels  solars  i  les
finques  detallades  en  l’Annex  A  del  propi  Conveni  i  de  d’altres  solars  o  finques  no
previstes expressament en aquest Acord i que siguin aptes per als fins del Conveni, de
retirada de solars  i  finques  del  Conveni,  així  com l’adopció  i  formalització  de d’altres
actes  o  acords  específics  per  a  l’execució  del  Conveni  que  se’n  derivin.   Setè.-
PROCEDIR a la inscripció de l'addenda en el Registre de Convenis de conformitat amb
l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015.

2. – (EM 2020-11/15) AUTORITZAR al Consorci Sanitari de Barcelona la dissolució i
liquidació  de  l’Institut  de  Prestacions  d’Assistència  Mèdica  al  Personal  Municipal
(PAMEM), un cop produïda la integració dels seus usuaris en el sistema de cobertura
pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) i la integració en l’empresa pública Parc
Sanitari  Pere  Virgili  dels  serveis  de  gestió  de  l’atenció  primària  i  continuada  que
gestionava el referit Institut. AUTORITZAR  la dissolució i liquidació de la societat
Prestacions d’Assistència Mèdica, SL (PAM, SL), el capital social de la qual està subscrit
íntegrament  per  l’Institut  de  Prestacions  d’Assistència  Mèdica  al  Personal  Municipal
(PAMEM). AUTORITZAR la transmissió de 25 participacions socials de Coordinació
Logística  Sanitària,  AIE  que  actualment  ostenta  l’Institut  de  Prestacions  d’Assistència
Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), amb un valor nominal de 1.000,00 euros
cadascuna i numerades del 651 al 675, ambdós inclosos  a favor del Consorci Mar Parc
de Salut (CMPS). AUTORITZAR la transmissió de 25 participacions socials de
Coordinació Logística Sanitària, AIE que actualment ostenta la societat Prestacions
d’Assistència  Mèdica,  SL  (PAM,  SL),  amb  un  valor  nominal  de  1.000,00  euros
cadascuna i  numerades del 676 al 700, ambdós inclosos a favor de l’empresa pública
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV). ANUL·LAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa
de 490.729,19 euros del pressupost 2020 i 540.729,19 euros del pressupost 2021 a
favor  de  l’Institut  de  Prestacions  d’Assistència  Mèdica  al  Personal  Municipal
(PAMEM),  amb  càrrec  a  la  consignació  pressupostaria  0201  31211  46717,  d’acord
amb  l’establert  en  l’annex  1  del  Conveni  subscrit  el  3  d’agost  de  2017  entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci
Sanitari  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la  integració  dels  usuaris  de
PAMEM en el sistema de cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) per
a la prestació de l’assistència sanitària, i aconseguir la solvència econòmica i financera
de PAMEM.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

3. – (EM  2020-11/16)  APROVAR  l’Addenda  al  “Conveni  de  col·laboració  entre  la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat,  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per al finançament de
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l’ampliació i  renovació dels  espais  firals  de la  Fira  Internacional  de Barcelona” que el
complementa  i  modifica,  d’acord  amb  el  redactat  que  consta  a  l’expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Fira 2000, SA, la despesa total de 30.552.944,36
euros,  dels  quals  7.638.236,09  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0701
75321  93311  del  pressupost  de  l’any  2022,  7.638.236,09  euros  amb  càrrec  a
l’aplicació  pressupostària  0701  75321  93311  del  pressupost  de  l’any  2023,
7.638.236,09  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0701  75321  93311  del
pressupost de l’any 2024 i 7.638.236,09 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
0701 75321 93311 del  pressupost  de  l’any  2025,  d’acord  amb l’establert  en  el  pacte
primer,  lletra A,  apartat b)  de l’Addenda al  Conveni a dalt  esmentat i  condicionada a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  respectius  pressupostos  municipals.
FACULTAR  l’Alcaldia  per  a  que  pugui  efectuar  totes  les  actuacions  encaminades  a  la
plena efectivitat  d’aquest  acord.  NOTIFICAR-LO a  Fira  2000,  SA,  Fira  Internacional  de
Barcelona,  la  Generalitat  de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  de  Llobregat,
l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona  i  la  Cambra  Oficial  de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

4. – (EM  2020-11/17)  DEIXAR  SENSE  EFECTE  l’acord  adoptat  per  la  Junta  General  de
Barcelona  de  Serveis  Municipals,  SA,  el  29  d’abril  de  2020,  de  repartiment  de
dividends  de  l’exercici  2019  de  6.000.000,00  euros  i ACORDAR una  nova  distribució
del resultat obtingut a 31 de desembre de 2019, en el sentit que es destini
íntegrament a Reserves Voluntàries.

Districte de Nou Barris

5. – (20XF0502) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de
7.600,30 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa
Indicesa l'Illa, SL, amb NIF B61183299, despeses realitzades l'any 2019 i no
reconegudes en l'exercici que li corresponien, per les rendes degudes del període 15
de juny a 31 de desembre de 2019, relatives als dos contractes d'arrendament per ús
diferent d'habitatge, dels immobles propietat de l'empresa Indicesa l'Illa, SL, ubicats al
carrer Estudiants 22-24 (Local 1) i Estudiants 26-28 (Local 2). AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 7.600,30 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària  202.00  920.11  06.08 del  pressupost  de l’any 2020,  a  favor
d'Indicesa l'Illa, SL, amb NIF B61183299.

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

6. – (20200199)  ATORGAR  la  Medalla  d’or  al  Mèrit  esportiu  a  la  Sra.  Encarna  Hernández
Ruiz,  referent  d’una  època  en  què  naixia  l’esport  al  nostre  país  i  representant  d’una
generació de pioneres que van trencar amb el que era políticament establert en
aquell temps i que, amb la naturalitat de les seves il·lusions, va treballar per la igualtat
d’oportunitats en l’esport com a eina de construcció social.
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7. – (451/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’acord del Plenari del Consell Municipal 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.

8. – (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0232 i 20XF0234
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 2020, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

9. – (20XC0287) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport
Metropolità i l'Ajuntament de Barcelona per l'execució de les obres i posterior
explotació de la xarxa tramviària unificada de les dues xarxes actuals del tramvia
(Trambaix i Trambesòs) pel qual l'Ajuntament de Barcelona es compromet a finançar
els següents projectes de les actuacions de les fases 1 (2021-2024) i 2 (2024-2028).  A
la fase 1 el projecte de reurbanització de l'avinguda Diagonal entre els carrers de
Castillejos i el passeig Sant Joan per un import de 34.847.179,80 euros; el projecte
d’urbanització  "Canòpia  -  Àmbit  Tramvia"  per  un  import  de  21.445.070,35  euros;
l'ampliació del col·lector de l'avinguda Diagonal, 1a fase. Tram: passeig Sant Joan -
carrer Girona, per un import  de 7.692.570,71 euros. A la fase 2 els projectes de
reurbanització de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el passeig de
Gràcia i  de la  reurbanització de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Gràcia i la
plaça Francesc Macià per un import de 37.238.698,16 euros;  l'ampliació del col·lector
de l'avinguda Diagonal, 2a Fase, tram carrer Girona - plaça Francesc Macià, per un
import de 30.000.000,00 euros; i  altres projectes addicionals vinculats a la mobilitat a
la ciutat de Barcelona per un import de 18.000.000,00 euros. FACULTAR  la Segona
Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentat Conveni,
així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

10. – (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0747, 20XF0750 i
20XF0770  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  2020,  i  a  les  aplicacions  pressupostàries  en
l’annex indicades.

Districte de Ciutat Vella

11. – (18PL16649) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana per a la
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regulació de l’equipament sanitari assistencial a l’església de la casa de la Misericòrdia
situada al carrer Montalegre 4, al barri del Raval, Districte de Ciutat Vella; promogut
pel Servei Català de la Salut (CATSALUT); amb les modificacions respecte al document
aprovat inicialment, a que 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 l'Eixample

12. – (19PL16679) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a noves activitats de
concurrència  pública  i  de  llicències  i  de  comunicats  d’obres  destinades  a  la
implantació  d’aquestes  activitats  als  entorns  del  carrer  Girona;  d’iniciativa  municipal;
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que 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 Sants-Montjuïc

13. – (19PL16749) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  de  l’equipament  on  s’ubica
l’església de Santa Maria de Sants; promogut per l’Arquebisbat de Barcelona.

14. – (20PL16787) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’un equipament
sanitari assistencial al barri de La Marina del Port, Districte de Sants Montjuïc;
promogut per La Vostra Llar Residencial S.L; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a que 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 Sarrià-Sant Gervasi

15. – (20PL16789) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d’un equipament i  la
catalogació  de  l’antic  Hotel  Buenos  Aires  situat  al  carrer  Mont  d’Orsà  31-33;
d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament;
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de
l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de
Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que consten a l'expedient i a
efectes  de  motivació  s'incorporen  a  aquest  acord;  i  TRAMETRE  l’expedient  a  la
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
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Districte d'Horta-Guinardó

16. – (20PL16773) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  de  PGM a  l’àmbit  delimitat  pels  carrers  Sinaí,
de Natzaret i de Samaria; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a que 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.

Districte de Sant Martí

17. – (20PL16776) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació del
Centre Esportiu Municipal Vintró, al carrer Consell de Cent 623-627; promogut per
l’Institut Barcelona Esports.

18. – (20PL16786) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del
Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  (Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost),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  UPF;  promogut  per
Universitat  Pompeu  Fabra,  atès  l’informe  de  la  Direcció  d’Actuació  Urbanística  que
consta  a  l’expedient  i  es  dóna  per  reproduït  a  efectes  de  motivació;  ADVERTIR  als
promotors  del  Pla,  de  conformitat  amb  l’article  95  de  la  Llei  39/2915,  d’1  d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen
d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas
que no ho facin,  es  declararà la  caducitat  del  procediment i  es  procedirà a  l’arxiu de
les actuacions i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.

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. – (presupost  2021)  APROVAR  inicialment  el  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  per  a  l’any  2021,  integrat  per:  a)    El  de  la  mateixa  Entitat  b)    Els
pressupostos dels organismes autònoms locals:Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat,Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona,Institut  Municipal
d’Informàtica  de  Barcelona,  Institut  Municipal  d’Hisenda  de  Barcelona,Institut
Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida,Institut Municipal de Mercats de
Barcelona,Institut Barcelona Esports,Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
c)    Els  estats  de  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  entitats  públiques
empresarials:,Institut de Cultura de Barcelona,Institut Municipal de Parcs i
Jardins,Institut  Municipal  d’Habitatge  i  Rehabilitació,Entitat  Pública  Empresarial
Fundació Mies van der Rohe,Entitat Pública Empresarial Institut Municipal
d’Urbanisme  d)    Els  estats  de  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  societats
mercantils següents:Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats
Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.), Informació i
Comunicació de Barcelona, S.A.,Barcelona Activa S.A.U. SPM,Barcelona
d’Infraestructures  Municipals,  S.A.,Foment  de  Ciutat,  S.A.,Barcelona  Cicle  de  l’Aigua,
S.A.Així  mateix,  APROVAR  les  Bases  d’Execució  i  els  annexos  que  consten  en
l’expedient.  APROVAR  inicialment  el  Pressupost  Consolidat  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  per  a  l’any  2021  d’acord  amb  la  Llei  General  d’Estabilitat  Pressupostària.
SOTMETRE aquest acord a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils,
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d’acord  amb  l’article  169.1  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004  de  5  de  març,  que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2. – (01-  PPPNT2020)  APROVAR inicialment  la  modificació  de l’ordenança per  prestacions
patrimonials  de caràcter  públic  no tributari  dels  serveis  de cementiris  per  a  l’exercici
2021  i  successius,  d’acord  amb  el  text  que  consta  a  l’expedient;  SOTMETRE
l’esmentada modificació de l’ordenança a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils,  comptadors des de l’endemà de la seva publicació al  Butlletí  Oficial  de la
Província,  dins  dels  quals  els  interessats  podran  examinar  l’expedient  i  presentar  les
reclamacions que estimin oportunes.

3. – (450/20) APROVAR la creació del Fons Barcelona posa’t sostenible, que es dotarà amb
50  milions  d’euros  del  pressupost  dels  anys  2021,  2022  i   2023,  amb  la  finalitat  de
permetre acompanyar i accelerar la transició energètica i sostenible de tot el parc
d’habitatge i equipaments la ciutat, generar activitat econòmica i ocupació i impulsar
la  innovació  empresarial.  APROVAR  la  Memòria  Tècnica  del  Fons  Barcelona  Posa’t
Sostenible.  APROVAR  les  Bases  del  procediment  per  a  l’homologació  d’inversors
privats  per  a  la  realització  d’inversions  de  caràcter  financer  mitjançant  el  Fons
municipal  denominat  “  Barcelona  Posa’t  Sostenible”,  així  com  els  seus  Annexes. 
PUBLICAR LES BASES al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, Gaseta municipal i
web de l'Ajuntament de Barcelona.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

4. – (DP-2020-27922) ACCEPTAR la renúncia formulada, en interès municipal, per la
Universitat  de Barcelona,  al  dret  de superfície  que ostenta respecte de l’immoble de
propietat  municipal  que  constitueix  l’antiga  fàbrica  del  recinte  de  Can  Jaumandreu,
situat  al  carrer  de  Sant  Joan  de  Malta  núm.  64-74,  a  l’illa  delimitada  pels  carrers  de
Perú, de Sant Joan de Malta, de Bolívia i la Rambla del Poblenou, dret constituït al seu
favor per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal
en sessió de 19 de novembre de 2014, i formalitzat en escriptura pública davant el
Notari de Barcelona senyor Mario Romeo García el dia 20 de febrer de 2015, número
de protocol 151, atès l’interès municipal en recuperar aquest espai per a destinar-lo a
usos públics i locals de conformitat amb la seva qualificació urbanística;
FORMALITZAR l’extinció del dret de superfície en escriptura pública; INSCRIURE-LA en
el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

5. – (EM  2020-11/18  )  APROVAR  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  del
Pressupost  de  l’exercici  2020  de  l’Institut  Barcelona  Esports  per  un  import  de
8.000.000,00 euros, en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions
detallades en la  documentació que s’inclou a l’expedient,  a  càrrec de la  incorporació
de Romanent líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2019 de l’Institut; EXPOSAR-
LO al públic durant un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les
reclamacions que es considerin oportunes.
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6. – (03  OOFF2020)  DESESTIMAR  la  petició  formulada  per  l’entitat  DIAGONAL  DIR,  SA,
relativa  a  la  declaració  d’especial  interès  o  d’utilitat  municipal  de  les  activitats
desenvolupades a la instal·lació esportiva ubicada al c/Santa Fe Nou Mèxic 6-16
(concessió d’ús privatiu de domini públic del parc urbà i esportiu  anomenat “Piscines i
Esports”),  d’acord  amb  els  informes  que  figuren  a  l’expedient,  als  efectes  del  que
preveu  l’article  9.9  de  l’ordenança  fiscal  vigent  1.1  reguladora  de  l’Impost  de  Béns
Immobles  per  a  l’aplicació  de  la  bonificació  del  95%  de  la  quota  íntegra  de
l’IBI.NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.

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

7. – (20002166) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions  tècniques  de  l’Acord  Marc,  amb  número  de  contracte  20002166,  de
Serveis  de  Telecomunicacions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  amb  mesures  de
contractació pública sostenible  (5 lots)  i que es divideix en els següents lots: Lot 1.
Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades. Serveis i sistemes de comunicacions
de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu)
i serveis de dades: Sublot 1A : Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades, Sublot
1B: Dotació tecnològica L1. Lot 2. Serveis mòbils. Serveis de comunicacions de veu i
dades mòbils. Lot 3. Numeració Especial. Serveis de numeració especials. Lot 4. Accés
Internet  centralitzat.  Servei  d’accés  a  Internet  centralitzat  i  serveis  associats.  Lot  5.
Accés  Internet  distribuït.  Servei  d’accessos  a  Internet  distribuïts:  Sublot  5A:  Servei
Accés internet distribuïts, Sublot 5B: Dotació tecnològica 5B. CONVOCAR procediment
obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb els articles
156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), en relació amb els articles 219 i següents de la mateixa llei.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

8. – (20PL16809) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  del  PGM  per  a  la  regulació  de  l’ús
d’allotjaments  dotacionals;  d’iniciativa  municipal;  EXPOSAR-LA  al  públic  pel  termini
d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.

9. – (20002317A2) APROVAR la modificació parcial del Plec de Clàusules Administratives
Particulars del cte. núm. 20002317, que té per objecte la Conservació de les
instal.lacions enllumenat públic a Barcelona (2022-2024), amb mesures de
contractació pública sostenible, d'acord amb el que estableix la Resolució 368/2020
(recurs Núm. 2020-225) del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 4 de
novembre de 2020 i en el sentit de que en la Clàusula 7.c.1 on deia "Els contractes
han de tenir una durada mínima de 1 any i màxima de 6 anys ( no inclou pròrrogues)."
ha de dir "Els contractes han de tenir una durada mínima de 1 any." i en la mateixa
Clàusula 7.c .3, on deia "En concret el certificat d'eficiència energètica ISO 5001 i el
certificat de Seguretat i Salut en el treball OSHAS 18001." ha de dir "En concret el
certificat d'eficiència energètica ISO 5001 i el certificat de Seguretat i Salut en el
treball OSHAS 18001, o els seus equivalents a la Unió Europea". MANTENIR la resta
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d'extrems continguts en la licitació de l'esmentat contracte aprovat en data 14 de
juliol de 2020. RETROTRAURE les actuacions dutes a terme amb posterioritat a
l'aprovació anteriorment citada i, en conseqüència, CONVOCAR de nou la licitació per
a la seva adjudicació i RETORNAR les ofertes presentades.

Districte de Ciutat Vella

10. – (20PL16813) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual de PGM a la finca del carrer d'Avinyó
núm. 17, de Barcelona, en compliment de la sentència dictada en el Recurs 257/2017,
d’iniciativa  municipal;  EXPOSAR-LA  al  públic  pel  termini  d’un  mes  i  SOTMETRE-LA  al
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.

Districte de l'Eixample

11. – (2BC  2018/011)  Aprovar  inicialment  el  Projecte  executiu  d’urbanització  avinguda
Diagonal Fase1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una  xarxa  tramviària  unificada  d'iniciativa  municipal,  d'acord  amb  l'Informe  Tècnic
del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona
per  reproduït,  per  un  import  de  34.847.179,80  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor
afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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 (TRLMRLC); 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 dels diaris de més circulació de Catalunya,
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

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
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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 5 de
novembre de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
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. – (340/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Míriam Oriol Pascua
(mat. 78375) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la
Gerència de Coordinació Territorial i de Proximitat de la Gerència Municipal, on ocupa
el  lloc  de  treball  de  Tècnica  Superior  en  Dret  (22FA1BIBA15),  i  l’activitat  privada  per
compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar
la  meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (416/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Rosa Villanueva
Puig (mat. 75237) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant  amb  la  categoria  professional  de  Tècnica  Superior  d’Art  i  Història,  amb
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destinació al Servei de Coordinació de Centres de la Gerència de Recursos, on ocupa
el lloc de treball de Tècnica Superior d’Art i Història (22FA1BIBA05), i l’activitat docent
com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs
2020-2021, del 16/09/2020 fins el 12/02/2021. 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  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (438/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems
(mat. 74190) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb
la categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de
treball de Tècnic Superior d'Enginyeria - llicències i inspecció (22FA1BIBA10), i
l’activitat  pública  com  a  professor  associat  a  temps  parcial  de  la  Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2020-2021, des del 01/09/2020 fins
el 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació professional
entre  ambdues  activitats,  la  que  s’autoritza  i  la  que  té  autoritzada  per  acord  de  la
Comissió  de  Govern,  de  21  de  juliol  de  2016,  per  a  l’exercici  de  la  seva  professió
d’enginyer,  no  podrà  superar  la  meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a
l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (449/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Guillén Hidalgo
(mat. 75666) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb
la categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació a la
Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, on ocupa el
lloc de treball de Tècnic Superior en Informació (22FA1BIBA12), i l’activitat privada per
compte propi de redacció de guions de ficció per a projectes audiovisuals. La
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no
coincident  amb  el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
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Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (20002837) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de suport tècnic i
logístic per actes ciutadans i protocol·laris, juntament amb el manteniment dels
aparells i les sales tècniques audiovisuals, amb núm. de contracte 20002837,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació d'1.140.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció
de preus unitaris i un valor estimat d'1.444.628,12 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 942.148,77
euros i import de l'IVA de 197.851,23 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 380.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22300/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705, un
import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

6. – (20000090L01 (0106/20)) ADJUDICAR el contracte núm. 20000090L01, que té per
objecte  el  Servei  d’hostesses  i  hostes  per  als  esdeveniments  organitzats  a
l’Ajuntament  per  la  Direcció  Tècnica  d’Actes  Institucionals  i  Protocol  a  Euro-Tomb
Barcelona, SL amb NIF B60976495 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 339.526,00
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 280.600,00 euros
corresponen al preu net i 58.926,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 169.763,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/91222 0705; un import (IVA inclòs) de 169.763,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/91222
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
14.030,00 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.
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DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Romañach i Planella.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció

7. – (20000090L02 (0106/20)) ADJUDICAR el contracte núm. 20000090L02, que té per
objecte el  Servei  d’hostesses i  hostes per als esdeveniments organitzats als Districtes
de l’Ajuntament de Barcelona per la Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol,
a Euro-Tomb Barcelona, SL amb NIF B60976495 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
17.472,40 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
14.440,00 euros corresponen al preu net i 3.032,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 1.839,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0603; un import (IVA inclòs) de 2.299,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0602; un import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0610; un
import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0604; un import (IVA inclòs) de 1.839,20
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0603; un import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0602; un
import (IVA inclòs) de 2.299,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0610; un import (IVA inclòs) de 2.299,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0604. 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 722,00 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 el
senyor Joaquim Romañach i Planella. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

8. – (18003448L01-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la
LCSP, el contracte 18003448L01-002 que té per objecte el manteniment d'edificis Lot
1 Ger. Recursos, Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa UTE Faus-Miatec Mant. Edif. Lot 1
Con, amb NIF U67421511, per un import màxim de 691.722,36 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
691.722,36 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 180.000,00
euros a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import (IVA inclòs) de
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511.722,36 euros a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0705. FIXAR en
28.583,57 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de l'administració de la
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

9. – (18003448L02-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara de l'article 60 del TRLCSP, el
contracte 18003448L02-002 que té per objecte el manteniment d'edificis Lot 2 Ger.
Drets Social, Eixample, adjudicat a l'empresa Imesapi, SA, amb NIF A28010478, per un
import màxim de 400.000,00 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 400.000,00 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 400.000,00 euros a l'aplicació pressupostària
D/21200/93312 0200. FIXAR en 16.528,93 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

10. – (18003448L03-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la
LCSP, el contracte 18003448L03-002 que té per objecte el manteniment d'edificis Lot
3 Seguretat i Prev. Ecol. Urbana, adjudicat a la UTE Api Movilidad, SA-Ilunion Limpi,
amb NIF U88376264, per un import màxim de 66.964,32 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 66.964,32 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 66.964,32 euros a l'aplicació
pressupostària D/21200/93312 0500. FIXAR en 2.767,12 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

11. – (18003448L04-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara de l'article 60 del TRLCSP, el
contracte 18003448L04-002 que té per objecte el manteniment d'edificis Lot 4 Sants-
Montjuic, Les Corts, adjudicat a l'empresa Servicios e Instalaciones Aldago, SL, amb
NIF B61563169, per un import màxim de 572.456,50 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 572.456,50 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 452.456,50 euros a
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l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 120.000,00
euros a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604. FIXAR en 23.655,23 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

12. – (18003448L05-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la
LCSP, el contracte 18003448L05-002 que té per objecte el manteniment d'edificis Lot
5 Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a la UTE Faus-Miatec Mant. Edif. Lot 5 amb NIF
U67421529, per un import màxim de 66.879,00 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 66.879,00 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 66.879,00 euros a l'aplicació
pressupostària D/21200/93312 0605. FIXAR en 2.763,59 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

13. – (18003448L06-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la
LCSP, el contracte 18003448L06-002 que té per objecte el manteniment d'edificis Lot
6 Horta Guinardó, Nou Barris, adjudicat a la UTE Faus-Miatec Mant. Edif. Lot 6 Con,
amb NIF U67421552, per un import màxim de 88.064,78 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 88.064,78 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 88.064,78 euros a l'aplicació
pressupostària D/21200/93312 0607. FIXAR en 3.639,04 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

14. – (18003448L07-002 (0892/18)) MODIFICAR, a l'empara de l'article 60 del TRLCSP, el
contracte 18003448L07-002 que té per objecte el manteniment d'edificis LOT 7 Sant
Andreu, Sant Martí, adjudicat a l'empresa Servicios e Instalaciones Aldago, SL, amb
NIF B61563169, per un import màxim de 220.000,00 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 220.000,00 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 120.000,00 euros a
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l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 100.000,00
euros a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0609. FIXAR en 9.090,91 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

15. – (18003968L01-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L01-003  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a
l'empresa Servicios Operativos Internos, S.A., amb NIF A43057124, per un import
màxim de 70.189,07 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 70.189,07 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i
amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 70.189,07 euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0601. FIXAR en
2.900,37 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

16. – (18003968L02-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L02-002  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 2: Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa Multianau, SL, amb
NIF B50819507, per un import màxim de 154.195,95 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 154.195,95 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 154.195,95 euros a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0602. FIXAR en 6.371,73 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per a que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

17. – (18003968L03-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L03-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
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Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc), adjudicat a l'empresa Multiserveis
Ndavant, SL, amb NIF B60579240, per un import màxim de 72.452,23 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
72.452,23 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 72.452,23 euros
a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0603. FIXAR en 2.993,89 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per a que reajusti
la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

18. – (18003968L04-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L04-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 4: Districte de les Corts i Gerència de Drets Socials), adjudicat a
l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240, per un import màxim de
497.519,25 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 497.519,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 47.519,25 euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0604; un
import (IVA inclòs) de 450.000,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312
0200. FIXAR en 20.558,65 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
REQUERIR l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i
comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

19. – (18003968L05-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L05-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Gerència de Seguretat i Prevenció),
adjudicat a l'empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF B60124831, per un import
màxim de 142.736,36 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 142.736,36 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 142.736,36 euros a l'aplicació pressupostària
D/22700/93312 0400. FIXAR en 11.796,40 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per
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l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

20. – (18003968L06-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L06-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 6: Districte de Gràcia i Gerència d'Ecologia Urbana), adjudicat a
l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240, per un import màxim de
77.448,78 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 77.448,78 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 77.448,78 euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0606. FIXAR en
3.200,36 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

21. – (18003968L07-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L07-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó), adjudicat a l'empresa Optima Facility
Services, SL, amb NIF B60124831, per un import màxim de 62.747,91 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
62.747,91 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 62.747,91 euros
a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0607. FIXAR en 2.592,89 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per a que reajusti
la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

22. – (18003968L08-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L08-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 8: Districte de Nou Barris), adjudicat a l'empresa Brocoli, SL, amb NIF
B29778651, per un import màxim de 83.849,94 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
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informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 83.849,94 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 83.849,94 euros a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0608. FIXAR en 3.464,87 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per a que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

23. – (18003968L09-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el
contracte  18003968L09-001  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i
Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible (Lot 9: Districte de Sant Andreu), adjudicat a l'empresa Optima Facility
Services, SL, amb NIF B60124831, per un import màxim de 119.070,25 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
119.070,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 119.070,25
euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0609. FIXAR en 4.920,26 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per a que
reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de
la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

24. – (17002464-002 (001/18)) MODIFICAR, a l'empara de l'article 60 del TRLCSP, el
contracte 17002464-002 que té per objecte el manteniment d'ascensors a districtes i
gerències, adjudicat a l'empresa Ascensores Ersce, SA, amb NIF A08277907, per un
import màxim de 44.696,13 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 44.696,13 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 25.000,00 euros a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 4.696,13 euros a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 15.000,00
euros a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. FIXAR en 1.846,95 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de l'administració de la Gerència de Recursos per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de la
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

25. – (20XF0657  18XP0039  (0551/18))  ANUL·LAR  parcialment  (AD1N)  l’autorització  i
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disposició de la despesa per un import de 800.000,00 euros a favor de Tractament i
Selecció Residus, SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  organismes  dependents,  amb  càrrec  als  següent
pressupostos i partides. Pressupost 2020: 02.00/22100/93312 32.000,00 euros;
04.00/22100/93312 52.000,00 euros; 05.00/22100/93312 5.000,00 euros;
06.01/22100/93312 25.000,00 euros; 06.02/22100/93312 27.000,00 euros;
06.03/22100/93312 36.000,00 euros; 06.04/22100/93312 40.000,00 euros;
06.05/22100/93312 38.000,00 euros; 06.06/22100/93312 73.000,00 euros;
06.07/22100/93312 52.000,00 euros; 06.08/22100/93312 95.000,00 euros;
06.09/22100/93312 94.000,00 euros; 06.10/22100/93312 71.000,00 euros, per les
raons  que  s’exposen  a  l’informe  justificatiu  del  Departament  de  Subministrament  i
Estalvi  Energètic  de la  Direcció  de Logística  i  Manteniment,  que consta a  l’expedient.
AMPLIAR (AD2) l’Autorització i  Disposició de la despesa per un import de 580.000,00
euros a favor de Tractament i Selecció Residus, SA (TERSA), amb NIF A08800880, per
al  subministrament  elèctric  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  organismes  dependents,
amb càrrec a la següent partida 0504/22120/13413 del Pressupost 2020, per les raons
que  s’exposen  a  l’informe  justificatiu  de  la  Gerència  de  Mobilitat  i  Infraestructures
d’Ecologia  Urbana,  que  consta  a  l’expedient.  DONAR  COMPTE  d'aquest  acord  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

26. – (32/2020)  AMPLIAR  en  4.215,00  euros  l’import  de  l'autorització  de  la  despesa
corresponent  a  l’àmbit  temàtic  Salut  i  Cures  de  la  Gerència  d’Àrea  de  Drets  Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de la Convocatòria  general de subvencions per a
projectes,  activitats  i  serveis  de  districte  i  de  ciutat  per  a  l’any  2020,  aprovada  per
acord de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 2019, per un import inicial de
477.385,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal de 2020 i a la partida
D/48901/31111.  RESTAR  ASSABENTADA  de  la  Resolució  del  President  de  l’Institut
Barcelona Esports de 29 d’octubre de 2020 de l’anul·lació de 319.740,00  euros de la
despesa aprovada per resolució de 18 de desembre de 2019 en el marc de la
Convocatòria  General  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  2020,  per  un
import inicial de 2.800.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/48901/34112.
ORDENAR  la  publicació  de  l’anul·lació  de  despesa  de  la  Convocatòria  General  de
Subvencions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  2020  mitjançant  la  inserció  del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

27. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 12 de Novembre de 2020.

28. – (P-21) INFORMAR favorablement el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament
de Barcelona per a l'exercici 2021, de conformitat amb l'establert a l'article16, apartat
a) segon de la Carta Municipal i l'article 49 segon 1 b) del Reglament Orgànic
Municipal.

29. – (20xc0161) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació BcD
per a la promoció del disseny industrial, que instrumenta l'atorgament de la
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte
Pla d'acció 2020 d'impuls de disseny de la Fundació BCD, per un import de 394.275,00
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euros, equivalent al 56,77% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 694.500,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2020, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3. de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre de 2010.
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import de 394.275,00 euros, dels quals 194.275,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0700/48903/43213 del pressupost de l'any 2020, i
200.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0700/48903/43211 del
pressupost de l'any 2020. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a 3 mesos, a comptar des de la data de finalització (31/12/2020) del
Projecte/Pla d'acció subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume
Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.

30. – (20xc0251)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i  la  Diputació  de  Barcelona  per  impulsar  i
desenvolupar les àrees de promoció econòmica i urbana (APEU). FACULTAR  la Ima.
Sra. Montserrat Ballarín Espuña per a la signatura de l'esmentat conveni. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.

31. – (420/20)  APROVAR  la  memòria  justificativa  per  a  la  participació  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  en  Fons  de  Capital  Risc  per  a  l’Impuls  de  l’Ecosistema  emprenedor  a  la
Ciutat. APROVAR les bases comprensives dels criteris i les condicions que regiran la
participació de l'Ajuntament de Barcelona en ECR per a l'impuls de l'ecosistema
emprenedor de la ciutat. PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la província de Barcelona,
Gaseta municipal i web de l'Ajuntament de Barcelona. OBRIR el termini de 10 dies
hàbils  per  a  la  presentació  de les  manifestacions  d’interès  a  comptar  a  partir  del  dia
següent de la publicació de les bases. FACULTAR el Gerent de l'Àrea d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica per la signatura dels contractes d'inversió i acords
d'adhesió.

32. – (DP-2020-27924)  SOL·LICITAR  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  la  concessió
administrativa  de  l’ús  privatiu  de  l’edifici  de  la  seva  propietat,  situat  al  carrer  de  les
Tàpies núm. 4, per un termini de 15 anys a comptar des de la data de la formalització,
prorrogables de mutu acord per períodes quinquenals, fins a un màxim de 10 anys, un
cop afectada en la seva totalitat al domini públic, de conformitat amb l’acord adoptat
pel  Consell  Metropolità  en  sessió  de  27  d’octubre  de  2020,  amb  la  finalitat  de
destinar-lo a Comissaria de la Guàrdia Urbana.

33. – (DP-2020-27898)  CEDIR  amb  efectes  del  21  de  juliol  de  2020,  a  l’Associació  Cultura,
Solidaritat i  Pau Comunitat Sant Egidio, l’ús de les finques situades  al  carrer Hospital
 140  i  142,  per  un  termini  d’un  any,  prorrogable  per  un  any  més,  amb la  finalitat  de
continuar promovent la justícia i la igualtat social, la pau, el desenvolupament, la
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cooperació internacional i la defensa dels drets humans i desenvolupar les activitats
que  li  són  pròpies,  d’acord  amb  els  seus  estatuts  i  d’acord  amb  les  condicions
annexes,  que  s’aproven;  SOTMETRE  l'expedient  a  informació  pública  durant  un
termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la
cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

34. – (DP-27723) AMPLIAR l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import de
23.697,62 euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de Junin 2013, SL, amb NIF B66053935, en concepte
d'arrendament del local del carrer Avinyó núm. 32, 3, 4 i 5.

35. – (DP-2020-27928) APROVAR el Protocol d’actuacions entre l’Ajuntament de Barcelona i
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per a la realització de diverses operacions
patrimonials,  de  interès  mutu  i  recíproc,  a  l’àmbit  de  la  finca  coneguda  com  Can
Jaumandreu,  a  l’illa  delimitada  pels  carrers  de  Perú,  Sant  Joan  de  Malta,  Bolívia  i
Rambla  del  Poblenou,  i  com  a  conseqüència;  FORMALITZAR  el  Protocol  d’actuacions
que s’aprova; FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni i  Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva signatura.

36. – (DP-2020-27900) PRORROGAR el contracte d'arrendament de la finca del carrer de
Santa Fe num 2B coneguda com Torre Llobeta, per tal de poder mantenirl'equipament
municipal i les activitats relacionades amb el Centre Cívic de Torrer Llobeta, per un
any corresponent al període de l'1 de novembre del'any 2020 fins al 31 d'octubre de
l'any 2021, a favor de la senyora Concepción Comas de Argemir Argüello, amb NIF
36926169Z.AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA, per import total de 61.500,39
euros, IVA inclòs al 21%, amb el següent desglossament: 9.949,87 euros(8.223,03
euros import net i l'import de 1.726,84 euros IVA al 21%) pel període del 1 de
novembre al 31 de desembre de 2020, i l'import de51.550,52 euros (42.603,74 euros
import net i l'import de 8.946,78 euros IVA al 21%) pel període de l'1 de gener al 31
d'octubre de 2021, a favor dela senyora Concepción Comas de Argemir Argüello, amb
NIF 36926169Z, en concepte de previsió de renda per l'exercici 2020-2021,
condicionadaa l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents.PRORROGAR el contracte d'arrendament de la finca del carrer de Santa
Fe num 2B coneguda com Torre Llobeta, per tal de poder mantenirl'equipament
municipal i les activitats relacionades amb el Centre Cívic de Torrer Llobeta, per un
any corresponent al període de l'1 de novembre del'any 2020 fins al 31 d'octubre de
l'any 2021, a favor del senyor Vicente de La Fuente Cullell, amb NIF
37579309T.AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA, per import total de 61.500,39
euros, IVA inclòs al 21%, amb el següent desglossament: 9.949,87 euros(8.223,03
euros import net i l'import de 1.726,84 euros IVA al 21%) pel període del 1 de
novembre al 31 de desembre de 2020, i l'import de51.550,52 euros (42.603,74 euros
import net i l'import de 8.946,78 euros IVA al 21%) pel període de l'1 de gener al 31
d'octubre de 2021, a favor delsenyor Vicente de La Fuente Cullell, amb NIF
37579309T, en concepte de previsió de renda per l'exercici 2020-2021, condicionada
a l'existència decrèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. DONAR-
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NE COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda.

37. – (3-114/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-114/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  17.016.092,17  euros,  per  atendre  despeses
sobrevingudes  per  la  crisi  sanitària  derivada  de  la  Covid-19  de  l’Àrea  d’Ecologia,
Urbanisme  i  Mobilitat,  i  per  atendre  despeses  del  Conveni  amb  l’Autoritat  del
Transport  Metropolità  de  l’Àrea  de  Barcelona  per  al  finançament  del  sistema  de
transport públic, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20102291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

38. – (3-121/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-121/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  576.682,76  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. 20110291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

39. – (3-122/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-122/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.306.059,01  euros,  per  atendre  despeses,
sobrevingudes per la crisi sanitària derivada de la Covid 19, de la Xarxa de
Biblioteques  de  la  ciutat  i  de  diversos  projectes  de  la  Gerència  d’Àrea  de  Cultura,
Educació,  Ciència  i  Comunitat  gestionats  per  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20110391;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

40. – (3-123/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-123/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  6.000.000,00  euros,  per  atendre  necessitats
sobrevingudes  per  la  situació  derivada  de  l’impacte  de  la  COVID-19  a  la  Fundació
Museu  Picasso  de  Barcelona  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i  Comunitat,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20110491;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

41. – (3-124/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-124/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2020, d’acord amb l’aportació provinent de la
Comissió Europea, corresponent al 2n pagament de la subvenció IBATHWATER
(Europa) establerta en el conveni LIFE Grant agreement número LIFE17
ENV/ES/000396 per al projecte LIVE - IBATHWATER , per un import de 18.994,56
euros,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 20110295; i PUBLICAR
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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

42. – (20200242D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001088, que té per objecte els Serveis
de suport, assistència tècnica i assessorament en el seguiment i control de l'execució
de les actuacions incloses, durant el període 2020-22, en: protocol de tramitació de
projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements
d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització; a la comissió d'obres i
mobilitat; Intervenció municipal; inversions municipals, a la UTE COM 20-22
(PROINTEC-E3) amb NIF U02734184 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 985.412,99 euros IVA inclòs, dels quals 814.390,90 euros
corresponen al preu net i 171.022,09 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 390.026,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/17942 0504; un import (IVA inclòs) de 492.706,50 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/17942
0504; un import (IVA inclòs) de 102.680,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/17942 0504. CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 40.719,54 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. Carolina Puig Gimeno. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

43. – (20200242M) ALLIBERAR la quantitat de 569.642,58 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20001088 que té per objecte els Serveis de
suport, assistència tècnica i assessorament en el seguiment i control de l'execució de
les actuacions incloses, durant el període 2020-22, en: protocol de tramitació de
projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements
d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització; a la comissió d'obres i
mobilitat; Intervenció municipal; inversions municipals, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa UTE COM 20-22 (PROINTEC-E3) amb NIF U02734184, i retornar-lo a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
59.304,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/17942 0504; un import (IVA inclòs) de 225.516,38 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/17942 0504; un
import (IVA inclòs) de 284.821,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/17942 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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44. – (20XC0276) APROVAR el conveni a subscriure entre l'Associació Cultural 48 hores
Open House Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per la col·laboració en la
celebració del Festival d'arquitectura de Barcelona 48 hores Open House Barcelona
2020, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa, prevista
nominativament al pressupost municipal per l'any 2020, de conformitat amb els
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona, per un import de 50.000,00 euros. Aquest import representa el 38% del
cost total previst del projecte; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública, per
raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a l'expedient; AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/0501/48809/15011 del pressupost 2020 de la Gerència
d'Urbanisme, a favor de l'Associació Cultural 48h Open House Barcelona, amb NIF
G65391815; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu
dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni i d'acord amb la
normativa vigent; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid,
 per la seva signatura i la formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per
l'execució del present conveni.

Districte de Sants-Montjuïc

45. – (05gu25)  APROVAR  la  dissolució  i  liquidació  de  l’Associació  Administrativa  de
Cooperació del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana de la Porta Firal
de Barcelona, a l’empara de l'article 195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprovà el Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. TRASLLADAR la certificació
d'aquest acord a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya per procedir a inscriure la dissolució i liquidació de
l’Associació  Administrativa  de  Cooperació  del  Projecte  de  Reparcel·lació  del  Pla  de
Millora Urbana de la Porta Firal de Barcelona i en el Registre d'Entitats
Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un
dels diaris de major circulació de la Província i NOTIFICAR-LO individualment als
interessats.  DONAR  compte  d'aquest  acord  a  la  Comissió  d’Ecologia  Urbana,
Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Gràcia

46. – (6BD 2020/073) APROVAR el Projecte modificat del Casal de Barri de Can Carol, al
carrer de Cambrils 28, al barri de Vallcarca, al Districte de Gràcia de Barcelona,
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 ens locals (ROAS)
i  d'acord  amb  l'Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  l’Informe  Tècnic  de  BIMSA  i
l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que  figuren  a  l'expedient  administratiu  i  que  aquests
efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel
mateix  contractista  és  d’1.212.024,05 euros,  el  21% d'IVA inclòs,  import  resultant  de
sumar  el  preu  del  contracte  que  ja  incorpora  la  baixa  ofertada  per  l’adjudicatari
(1.069.370,07  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions  proposades
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(142.653,98 euros, 21% IVA inclòs), consistents principalment en modificar algunes
instal·lacions, incorporar exigències i indicacions emeses per autoritats competents,
realitzar adequacions derivades de canvis en la fonamentació i incorporar
modificacions  en  les  partides  d’estructura  i  acabats  per  noves  exigències  de
l’Administració i que representen un 13,34% d’increment sobre el contracte signat per
l’adjudicatari  i  un  13,28%  sobre  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  (PEC:
1.074.167,14 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de
l’Administració  (PCA)  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  de  Govern  en  sessió  de
24 de gener de 2019 (1.095.693,04 euros IVA inclòs); i 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 Nou Barris

47. – (8BD 2020/078) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies de
 Baixa  Tensió  a  favor  d'Edistribución  Redes  Digitales,  SL  del  Projecte  d’implantació
d’unes  escales  mecàniques  i  arranjament  dels  entorns,  a  l’àmbit  comprès  entre
l’avinguda dels Rasos de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al
barri  de  Ciutat  Meridiana,  al  Districte  de  Nou  Barris  de  Barcelona,  d’iniciativa
municipal, aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió del
dia  23-5-2019  i  del  Projecte  Modificat  del  Projecte  d’implantació  d’unes  escales
mecàniques i arranjament dels entorns, a l’àmbit comprès entre l’avinguda dels Rasos
de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al barri de Ciutat
Meridiana al Districte de Nou Barris de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de
Govern en sessió del dia 8-10-2020; FACULTAR el Gerent del Districte de Nou Barris
per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin a les circumstancies
concretes de 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; i PUBLICAR aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona.

Districte de Sant Andreu

48. – (20PL16820) APROVAR, el Conveni urbanístic corresponent a la residència
d’estudiants i  allotjaments dotacionals a implantar a Avinguda Meridiana 339-347 de
Barcelona, promogut per la societat IRE-RE MERIDIANA J.V. S.L., 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 de Sant Martí

49. – (10BC  2020/060)  Aprovar  inicialment  el  Projecte  Refós  del  Projecte  urbà  de  l’espai
lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”
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àmbit Tramvia” i  la Fase 1 del “Projecte executiu d’ampliació del vestíbul de l’estació
de metro de Glòries (L1).  Nou accés Museu Disseny” als  Districtes de Sant Martí  i  de
l’Eixample  de  Barcelona,  d'iniciativa  municipal,  d'acord  amb  l'Informe  Tècnic  del
Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït,  per  un  import  de  21.445.070,35  euros,  el  21% de l’impost  del  valor  afegit
(IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 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;
SOTMETRE  a  informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes  mitjançant  anuncis  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

50. – (20200315)  APROVAR,  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’Associació  de
Veïns i  Veïnes del  Poblenou, amb NIF núm. G58435975, per a l’execució del  projecte
“Pla  d’atenció  i  acollida  a  població  immigrada  al  Poblenou”,  amb  la  finalitat  de
promoure  la  diversitat,  l’acollida  de  persones  immigrades  o  de  contextos  culturals
diversos especialment les que viuen al Poblenou, 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 43.531,00 euros,
equivalent al 75% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
58.041,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria  pública  per  raons  d’interès  públic  i  social  justificades  en  l’informe  que
consta  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de  l’Associació  de  Veïns  i
Veïnes del Poblenou, amb NIF núm. G58435975, la despesa total de 43.531,00 euros,
equivalent al 75% del cost total del projecte (58.041,00 euros) a càrrec de la partida
0200 48629 23261 del  pressupost  de l’any 2020 de la  Direcció  d’Immigració  i  Refugi.
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a
comptar des del 31/12/2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del
conveni.

51. – (20200325)  APROVAR,  l’annex  I  al  Conveni  Marc  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i
l’entitat  Associació  d'Ajuda  Mútua  d'Immigrants  a  Catalunya  (AMIC)  amb  NIF  núm.
G60267580,  per  a  l’execució  del  projecte  anomenat  “AMIC al  SAIER”  amb la  finalitat
de proporcionar informació, assessorament i suport en matèria de formació, inserció
laboral, validació i homologació internacional de la formació i les competències
professionals  i  en  l’habitatge,  tant  a  persones  immigrades  a  Barcelona,  com  a
persones que volen emigrar de la ciutat a altres països, 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
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129.067,20 euros, equivalent al 79,36% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 162.631,19 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. DECLARAR
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en
l’informe  que  consta  en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR,  a  favor  de  l’entitat
Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC), amb NIF núm.
G60267580, la despesa total de 129.067,20 euros, equivalent al 79,36% del cost total
del projecte (162.631,19 euros) a càrrec de la partida 0200 48622 23161, del
pressupost  de  l’any  2020  de  la  Direcció  de  Serveis  d’Immigració  i  Refugi.  REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
del 31/12/2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni.
FACULTAR  la  Ima.  Sra.  Laura  Pérez  Castaño,  Quarta  Tinenta  d’Alcaldia  de  l’  Àrea  de
Drets  Socials,  Justícia  Global,  Feminismes  i  LGTBI,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

52. – (20XC0172) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Ministeri  de  Defensa  per  a  l’adquisició  de  cavalls  de  pura  raça  espanyola,  propietat
del Ministeri de Defensa, per a la seva utilització per la Unitat Muntada de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. DESIGNAR l'Im. Sr. Albert Batlle Bastardas, Cinquè Tinent
d’Alcaldia,  per  a  la  firma  del  document  de  formalització  del  conveni,  així  com  la  de
tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió Presidència,
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

53. – (50003/2020) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis
d’explotació,  gestió  i  organització  del  Centre  Cívic  Vil·la  Florida,  ubicats  al  carrer
Muntaner 544, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb núm. de contracte 20C00014,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit segons
l’article 160 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i no subjecte a
regulació harmonitzada d’acord amb l’art. 20 de la mateixa llei i amb una contractació
pública  sostenible  d’acord  amb  el  Decret  d’Alcaldia  de  24  d’abril  de  2017,  amb  un
pressupost base de licitació de 575.672,00 euros, exempt d’IVA, i un valor estimat de
2.009.334,00 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 la
despesa  del  contracte  per  un  import  de  575.672,00  euros,  en  concepte  d’aportació
màxima de la subvenció i amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s'indiquen en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  DONAR  COMPTE  d’aquesta
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

54. – (50004/2020) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis de
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gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià, ubicat al carrer Eduardo Conde 23-42, dins
dels Jardins de Vil·la Cecilia del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb núm. de
contracte 20C00015, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment restringit  segons l’article 160 i  següents de la Llei  9/2017 de Contractes
del  Sector  Públic  i  no  subjecte  a  regulació  harmonitzada  d’acord  amb  l’art.  20  de  la
mateixa  llei  i  amb  una  contractació  pública  sostenible  d’acord  amb  el  Decret
d’Alcaldia  de  24  d’abril  de  2017,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  554.392,00
euros, exempt d’IVA, i un valor estimat d'1.849.584,00 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 la despesa del contracte per un import de 554.392,00
euros,  en  concepte  d’aportació  màxima  de  la  subvenció  i  amb  càrrec  a  la/es
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s  a  l’actual.  DONAR  COMPTE  d’aquesta  resolució  a  la  Comissió  de  Drets
Socials, Cultura i Esports.

b) Mocions

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