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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 13 de maig de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 13 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, 
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia 
Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma 
Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier 
Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Joan Subirats Humet.

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

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

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

La Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
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C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (CO02021-05/12) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell de 
Govern del Consorci del Barri de la Mina en la sessió de 22 de desembre de 2014, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, i altres modificacions, segons consta 
en l’expedient administratiu annex. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consorci del 
Barri de la Mina. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (EM 2021-05/11) APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 
consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 
2020, integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. APROVAR els informes de 
gestió de 2020 d’Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, 
SA. APROVAR l’informe de gestió i l’estat d’informació no financera de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, com aquests mateixos documents relatius als comptes anuals 
consolidats del grup format amb les societats dependents, tancats a 31 de desembre 
de 2020. APROVAR l’informe de gestió de 2020 que inclou l’estat d’informació no 
financera de Barcelona Activa, SAU SPM. APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 
2020 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de 
resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2020, segons document que consta 
a l’expedient. 

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

3. – (15/2021) ATORGAR el Títol Honorífic Amic de Barcelona al Sr. Philippe Saman per la 
seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de 40 anys de creació de 
vincles i xarxes comercials entre França i la nostra ciutat, que han ajudat al 
desenvolupament del món empresarial. 

4. – (166/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta
Municipal i al web municipal. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (EM 2021-05/14) AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la signatura del 
Pacte dels socis de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), Barcelona de Serveis 
Municipals, SA (BSM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que té per objecte 
regular la incorporació a TERSA com a socis els municipis metropolitans que així ho 
acordin, en les condicions que preveu el Pacte, al qual s'hauran d'adherir, per a la 
prestació a aquests de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia 
elèctrica. APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de Tractament i Selecció 
de Residus, SA (TERSA) corresponent als articles 1er, 1er bis, 2on, 5è, 5èbis, 10è, 14è, 
14è bis 16è, 16è bis, 17è i 20è bis. AUTORITZAR la venda per part de BSM de fins a 
616 de les accions de TERSA, de les quals és titular, a la pròpia TERSA, d’acord amb el 
seu valor net comptable, que restaran en autocartera de TERSA fins que siguin 
adquirides pels municipis metropolitans, si escau, per materialitzar la seva 
incorporació a la societat, alhora que subscriuen el Pacte de socis. SOTMETRE a 
exposició pública pel termini de trenta dies la modificació dels estatuts de TERSA, en el 
benentès que si no es presenten al·legacions en l’esmentat termini s’entén aprovada 
definitivament la modificació. FACULTAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor 
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per adoptar les resolucions necessàries i 
per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més adequada i una 
execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), a Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i a Tractament i 
Selecció de Residus, SA (TERSA). 

6. – (0196-03-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de 
Melaleuca armillaris, ubicat als Jardins de Petra Kelly al districte de Sants-Montjuïc. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

7. – (0198-03-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 4 unitats de 
Schinus terebinthifollus, ubicades als Jardins de Joan Maragall al districte de Sants-
Montjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

8. – (0200-03-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Schinus 
longifolia, ubicat al Jardí d’Aclimatació al districte de Sants-Montjuïc. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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9. – (0201-03-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de 
Eucalyptus gomphocephala, ubicat al Jardí d’Aclimatació al districte de Sants-
Montjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

10. – (0202-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Photinia 
serratifolia, ubicat als Jardins de Can Setmenat al districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

11. – (0197-08-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Populus 
x canadensis, ubicat al Parc Apolo - Districte Nou Barris. PUBLICAR el present acord a 
la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

12. – (0203-09-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Melia 
azedarach, ubicat al carrer Formiga davant els números 17-23 al districte de Sant 
Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

13. – (0204-09-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: Dues unitats de 
Firmiana simplex ubicades a la Plaça del Congrés Eucarístic al districte de Sant Andreu. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

Districte de Sants-Montjuïc

14. – (21PL16826) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’equipament 
públic d’allotjament dotacional situat a l’avinguda Carrilet núm. 22-24; promogut per 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). 
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Districte d'Horta-Guinardó

15. – (18PL16612) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM a La Clota, reordenació; 
d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a 
la seva aprovació definitiva. 

Districte de Sant Andreu

16. – (21PL16828) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació 
dels equipaments docents situats a la Via de Barcino núm. 90, al districte de Sant 
Andreu; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
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
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C) Part decisòria / Executiva

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

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (DP 2021-28127) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 
concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat municipal del carrer Motors 
núm. 112-116, a favor de la Fundació Pere Tarrés, amb caràcter onerós i un termini de 
cinquanta anys, per a la construcció i gestió d’un centre destinat al desenvolupament 
de projectes i programes educatius i socials, pel desenvolupament de les seves 
activitats, d’acord amb els seus estatuts i per a ubicar-hi la nova seu social; 
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 
d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a la Fundació Pere 
Tarrés; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

2. – (EM 2021-05/13) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 
Pressupost de l’exercici 2021 de l’Institut Municipal d’Informàtica per un import 
d'1.500.555,39 euros, de l’Institut Municipal d’Educació per un import de 471.562,83 
euros, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per un import de 
36.863,30 euros i de l’Institut Municipal de Serveis Socials per un import de 
502.613,40 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 2020; EXPOSAR-LO al públic 
durant un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions que 
es considerin oportunes. 

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

3. – (20214016_21000045) ADJUDICAR el contracte núm. 21000045, que té per objecte el 
subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina 
d’atestats i amb distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció a Alphabet España 
Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, 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 445.403,90 euros IVA inclòs, dels quals 
368.102,40 euros corresponen al preu net i 77.301,50 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 66.810,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
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D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 22.270,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. 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 el Sr. Èric 
Pintor González, cap del Departament de Logística i Infraestructures, com a 
responsable del contracte. 

4. – (20214016_21000045) ALLIBERAR la quantitat de 100.064,10 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, del contracte 21000045 que té per objecte el 
subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina 
d’atestats i amb distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 15.009,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
20.012,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.012,82 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 20.012,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.012,82 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 5.003,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (01-2020LL27013) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres consistents en la reforma de la tanca perimetral que envolta l’espai exterior de 
l’escola Cervantes, arranjament de les pistes i accessibilitat al pati, a més de la 
implementació d’uns nous banys de pati, pel projecte d’adaptació de l’Escola 
Cervantes a Refugi Climàtic en edifici amb qualificació urbanística 7a equipament 
docent, al carrer Sant Pere Més Baix 31 Baixos i, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1. per a l’any 2020. CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona, 
representat pel Sr. Jordi Seguró Capa, una bonificació del 70% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres 
atorgada pel Regidor del Districte el 25 de febrer de 2021, amb número 01-
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2020LL27013, per a la realització de les obres promogudes directament per una 
entitat de caràcter públic, al carrer Sant Pere Més Baix 31 Baixos, atès que s’ajusta a 
l’establert a l’article 7è.1.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de 
la bonificació i la seva quantia. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

6. – (08-2017CI52262) DECLARAR les obres consistents en reforma de la distribució interior 
de la zona del CUAP CIS Cotxeres, ubicades a passatge Maria Àngels Rivas, nº 1-3, 
d’aquesta ciutat, d’especial interès. CONCEDIR a CSC Vitae, SA, la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada pel 
comunicat 08-2017CI52262, per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò 
establert a l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, 
en tant que les obres s’executen en un equipament comunitari dels contemplats a 
l’article 212 de les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. 
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

7. – (08-2019LL60815) DENEGAR a FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT la bonificació del 65% 
sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la 
concessió de la llicència d’obres majors 08-2019LL60815 en data 14 de setembre de 
2020, per a les obres consistents reforma i ampliació d’un edifici social i cultural 
existent de planta baixa i dos alçades, amb intervenció d’enderrocs parcials de 
superfície construïda interior i coberta inclinada, conservació terrat consolidat, amb 
posterior ampliació de dues plantes, amb un total de PB+4P, ubicades a VIA JÚLIA, 
201-203, donat que no s’ajusten a allò establert a l’article 7è apartat primer de 
l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, en tant que les obres, si bé són 
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, no s’executen en un equipament 
comunitari dels contemplats a l’article 212è de les NU del PGM i, en conseqüència, no 
poden ser considerades d’especial interès als efectes de concessió de la bonificació de 
l’ICIO. DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de l'Eixample

8. – (18PL16621) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Sr. Salvador Barroso, actuant 
en nom i representació de l’Associació de Veïns afectats per la Construcció de La 
Sagrada Família dins del tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de l’Addenda 
de modificació de l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, signat el 18 
d’octubre de 2018 i ratificat per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
en sessió de 14 de novembre de 2018, la qual Addenda té per objecte regularitzar, 
com a conseqüència de l'impacte causat per la pandèmia de la COVID-19 en 
l'economia i en la mobilitat de les persones provocant una davallada important en el 
nombre de visitants al Temple, els pagaments de les contribucions de la Fundació a 
favor de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2020 i 2021 establertes a les Clàusules 
primera i tercera de l’esmentat Acord de col·laboració, les qual contribucions 
s’originen com a conseqüència de l’afluència de visitants al Temple i es destinen al 
finançament del dèficit del transport públic i a la neteja, vigilància, agents cívics i altres 
anàlegs en el sentit de DESESTIMAR-LES pels motius que justificadament consten en 
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l’informe jurídic de 5 de maig de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït. APROVAR definitivament l’Addenda de 
modificació de l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família aprovada inicialment 
mitjançant acord de 16 de febrer de 2021. PUBLICAR el present acord en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) , al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i a la Gaseta municipal. NOTIFICAR-LO a l’interessat als efectes 
corresponents. COMUNICAR-LO a les Direccions de Serveis implicades en l’expedient. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

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

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 6 de maig 
de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (611.2021.043) El Conseller delegat de BIMSA, el 29 de abril de 2021, ha resolt: 
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte constructiu 
d’actuacions de reforç al carril bus 2020-2021 a la ciutat de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible - lot núm. 1: actuacions a l’av. Diagonal - lot núm. 2: 
resta actuacions (pg. Sant Joan, c. Rosselló, c. Mallorca, c. Sepúlveda i Gran Via), amb 
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un pressupost de licitació de 946.605,06 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix 
a la quantitat d'1.145.392,13 euros i un valor estimat d'1.135.926,07 euros, IVA exclòs 
i una durada de quatre (4) mesos per cada lot, a executar simultàniament. 

Districte de Sants-Montjuïc

2. – (603.2020.048) El Consell d’Administració de BIMSA, el 29 d’abril de 2021, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les obres relatives a l’equipament de primera acollida per 
a persones sense llar i de la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la carrer 60, 
nº 9, Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, a la mercantil Obrascon Huarte Lain (OHL) per un 
import de 4.505.906,79 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
5.452.147,21 euros i una durada de divuit (18) mesos. 

3. – (603.2020.011) El Conseller Delegat de BIMSA, el 29 d’abril de 2021, ha resolt: 
ADJUDICAR el contracte de les obres relatives a la nova construcció d’un centre 
d’atenció integral, així com l’adequació i reurbanització dels entorns del futur CAI de la 
Marina, als Jardins de Cal Sèbio, al barri de la Maria del Port, al Districte de Sants-
Montjuïc a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil 
M. i J. Gruas,SA per un import de 3.339.166,73 euros (iva exclòs) que incloent IVA 
ascendeix a la quantitat de 4.040.391,59 euros i una durada de setze (16) mesos. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

4. – (20200533-IMSS) DONAR COMPTE de la Resolució de la Gerenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials, de data 31/12/2020, que HA APROVAT la subvenció 
20S00173, per al finançament del projecte Cobertura Integral de Necessitats Bàsiques 
a Treballadores del Sexe, durant l’any 2020, a favor l’entitat CREU ROJA ESPAÑOLA per 
import de 180.000,00 euros. 

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. – (566/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Escapa Solanas 
(mat. 77772) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora, i amb destinació a la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran, on ocupa 
el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) per l’any acadèmic 2020-
2021, des del 15/09/2020 fins al 14/09/2021. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
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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. – (118/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat. 
71745) entre la seva activitat municipal com a personal directiu que presta serveis a la 
Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència de Recursos d'aquest 
Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Director de Serveis de Secretaria 
General (28FA1CLCD03), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2020-2021, des del 
19/04/2021 fins al 25/07/2021. 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 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. 

3. – (147/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís López Cuadradas 
(mat. 24666) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sotsoficial - SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc 
de Bombers de l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
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COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

4. – (161/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Centellas Ortigosa 
(mat. 27983) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (162/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raúl Fumero Galán (mat. 
27509) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de 
Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i una activitat privada per compte propi com 
a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 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. 

6. – (163/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), amb destinació al 
Parc de Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte d’altri com a formador de cursos bàsics d’extintors i 
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Boques d’Incendi Equipades (BIE’s) a l’empresa Alcoholera S.A i Alcoholes Oliva SA. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública, i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. El Sr. Lasanta, haurà de respectar la seva jornada i horari 
de treball municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions 
específiques de treball de l’SPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
demés 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. 

7. – (139/2021) ESMENAR el primer paràgraf de l’apartat 1 de les bases de la convocatòria 
del lloc de treball de Director/a del Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la 
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la Gerència de l’Institut Municipal de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’on diu “Director/a d'Innovació,
Coneixement i Arts Visuals adscrit a la Direcció de Teixit Cultural” ha de dir “Director/a 
del Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i 
Patrimoni”. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

8. – (21000583) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de disciplina preventiva 
de Medicina del Treball i realització dels reconeixements mèdics de vigilància de la 
salut del personal de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes adherits, amb núm. de 
contracte 21000583, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 700.812,60 euros, exempt 
d'IVA, dels quals corresponen al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 549.366,92 
euros, determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.541.787,72 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 91.561,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707, un import (IVA inclòs) de 183.122,31
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22736/92218 0707, un import (IVA inclòs) de 274.683,46 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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9. – (18002724-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i següents de la LCSP, el 
contracte 18002724-002 que té per objecte "la prestació de serveis de suport tècnic 
per a desenvolupar el pla d'accessibilitat web i continguts accessibles de la Direcció de 
Serveis de Comunicació Digital de l'Ajuntament de Barcelona.", adjudicat a l'empresa 
Tothomweb, SL, amb NIF B55183933, per un import màxim de 50.986,51 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
50.986,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
50.986,51 euros a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. FIXAR en 2.106,88 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del 
contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (INV) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 6 de maig de 2021. 

11. – (DP-2021-28125) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, al Sr. 
Esteban Castelló Ventas (NIF núm. 46.327.176-R), l’immoble situat al carrer de Balmes 
núm. 16 (finca registral 562 de la secció 4a del Registre de la Propietat núm. 3 de 
Barcelona), en exercici del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en 
virtut dels articles 1 i 2 de les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de 
l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de 
desembre de 2018 per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona; 
APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 8.300.000,00 euros; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR, el preu de la compravenda, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0701 62202 15211, a favor del propietari Sr. Esteban Castelló Ventas; 
ENCARREGAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió 
i administració del immoble esmentat per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer 
social i assequible; FORMALITZAR la compravenda prèvia cancel·lació, si s’escau, 
d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la 
Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i ANOTAR aquest 
bé a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal amb la qualificació jurídica de 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme. 

12. – (DP-2021-27983) AUTORITZAR la despesa per un import de 730.526,95 euros, a càrrec 
de l'aplicació 0701/22699/93311 de l'exercici pressupostari 2021, en concepte de 
pagament dels ingressos de publicitat als 
quioscos de premsa de Barcelona, exceptuant els de La Rambla de Barcelona, p
el període de gener a abril del 2021, condicionada la seva disposició als ingressos 
efectius que es percebin en concepte de cànon de publicitat i de la seva liquidació 
final. 
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13. – (3/060-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-060/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 583.189,76 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. 
21043091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

14. – (3/061-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-061/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb l’ingrés de la Generalitat de 
Catalunya per atendre despeses de subministrament de material de protecció contra 
la COVID per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, per un 
import total de 67.515,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21050395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (3/062/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-062/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2021, relatiu al Projecte de Barcelona Activa S.17018.999 
Feder RISC3CAT Generalitat - Foment de l’Emprenedoria i Serveis d’Incubació, per un 
import de 312.000,00 euros, per la disminució de la despesa corrent i l’increment de la 
despesa de capital previstes del projecte, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21050495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de l'Eixample

16. – (2BC 2020/056) APROVAR definitivament el Projecte executiu de millora dels Jardins 
de la Reina Victòria, al Districte de l’Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte que figura a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 891.852,42 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 PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 

Districte de Gràcia

17. – (20obo184) RESOLDRE les al·legacions presentades el 22 de febrer de 2021 pel Sr. 
Oscar Veiga Massana, en nom i representació de la Sra. Geraldine Edo Ferriz, per la 
Sra. Maria Isabel Vilalta Calaf, en nom i representació del Sr. Vicente Planella Alonso, i 
per la Sra. Ruth Gilberte Rios, en nom i representació de la societat JOSEL, SLU, durant 
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el període d’exposició pública al Projecte d’urbanització dels vials del Barri de Can 
Farigola (carrers de Mare de Déu del Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l’Argentera i 
Calendau), inclosos a la Modificació puntual del PGM al Barri de Vallcarca en l’àmbit 
situat a l’entorn de l’avinguda i el Viaducte de Vallcarca, i el carrers de Gustavo Adolfo 
Bécquer i la Farigola, aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019, al Districte de 
Gràcia, a Barcelona; i tot l’anterior, en el sentit i pels motius que justificadament i 
raonada figuren als informes de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de 9 de març de 2021, a l’informe de la Direcció de 
Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 12 de març de 
2021, i a l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
de 26 d’abril de 2021, que obren a l’expedient administratiu, i que a efectes de 
motivació s’incorporen a aquest acord; APROVAR definitivament el Projecte 
d’urbanització abans esmentat, que és d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte de 18 de juny de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que 
a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 6.784.376,25 euros, inclòs 
el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 
procediment. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

18. – (21obo69) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la zona verda 
del PAU1 de la MPGM del Barri de Vallcarca i de la zona verda de la UA3 de la MPGM 
d’Hospital Militar-Farigola; zona verda del PMU del carrer Farigola 21-25 i 31-34 
(abans UA2) i zona verda de la UA5 de la Modificació puntual de la MPGM d’Hospital 
Militar-Farigola, al Districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa pública-privada, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 16 de febrer de 2021, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un 
import d'1.130.480,87 euros (finançament públic i privat) inclòs el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent 
de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en 
un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi al·legacions pertinents. 

19. – (6BD 2021/059) APROVAR el Projecte executiu actualitzat i de segregació per fases del 
casal de barri Canals i Junyer, situat al Viaducte de Vallcarca, 4-6, 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 Tècnica de 
Gestió Territorial de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 
3.127.689,34 euros IVA inclòs, import resultant de sumar al Pressupost per al 
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Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió 
de Govern de 30 de gener de 2020 per import de 2.644.004,00 euros (IVA inclòs), 
l’import de la revisió efectuada que ascendeix a 483.685,34 euros (IVA inclòs), i que 
representa el 18,29% d’increment sobre el PCA aprovat originàriament, i que té com a 
finalitat actualitzar el pressupost del projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus 
actual i segregar el procés d'execució del mateix en dues fases successives essent la 
primera Fase per import de 376.009,52 euros la que comprendrà els treballs 
d'enderroc dels elements adjacents i compartimentacions interiors del palauet i el 
condicionament de l'espai buit resultant per a acollir-hi usos temporals i la segona 
fase per import de 2.662.901,52 euros, així com els serveis addicionals de 88.778,30 
euros, la que completarà la resta d'etapes constructives previstes en el projecte 
original rehabilitant i ampliant l'edifici existent per tal de convertir-lo en un nou casal 
de barri de l'Ajuntament de Barcelona; COMUNICAR el present acord a la Diputació de 
Barcelona 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 Barcelona. 

Districte de Nou Barris

20. – (8BD 2018/133) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a l’ordenació, 
accessibilitat i construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a la franja d’equipaments de 
Can Peguera, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.100.677,90 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; APROVAR els convenis específics de cessió 
d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, 
SL de línies de Baixa Tensió, Mitja Tensió, Cel·les, CCMM, CT i FACULTAR el Gerent del 
Districte per a formalitzar els convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació a Catalunya, a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Andreu

21. – (20PL16778) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per l’assignació de nous usos i 
volumetria a la part de l’equipament D de la modificació del PGM a les Casernes de 
Sant Andreu; promogut per Serveis Funeraris de Barcelona S.A.; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.
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Districte de Sant Martí

22. – (20g74) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de 
la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant per un import 
13.425.555,59 euros, iva exclòs. En execució del Projecte de reparcel·lació s’ha 
requerit i cobrat un import de 15.722.368,98 euros, iva exclòs, pel que existeix 
un excés de finançament pendent de retorn als titulars de les finques de resultat per 
valor d'1.048.175,80 euros iva exclòs, un total d'1.209.681,13 euros, IVA inclòs. El 
saldo, atès l’existència de 106.305,31 euros pendents de cobrament, del compte de 
liquidació definitiva de Projecte de Reparcel·lació esmentat és d'1.103.378,82 euros 
IVA inclòs, a retornar al conjunt dels propietaris. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta 
Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO 
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

23. – (10-2019LL51438) CONCEDIR la llicència d'obres majors a Peru 84 102. Barcelona, 
SL, representada pel Sr. Rafael de Gispert Boix, per a l'execució d'obres majors a 
l'emplaçament situat al carrer Bilbao, 140-144 per a la construcció de 2 edificis d’obra 
nova de S4+S3+S2+S1+PB+7P+PC (Edifici 1) i S4+S3+S2+S1+PB+4P+PC (Edifici 2) 
destinats a oficines, corresponent a la Llicència B del conjunt edificatori anomenat 
URBAN BCN 22@. La superfície construïda total és de 25.985,46m² i disposa d’un local 
a la PB de l’edifici 1. Es destinen 1.777,40m² a activitats @ a la P2ª de l’edifici 2. Amb 
les següents condicions particulars de la llicència abans d'iniciar les obres: - Caldrà 
donar compliment a les condicions establertes a l’informe d’SPEIS de 17/03/21.-
Caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de residus autoritzat, 
garantint la correcta destinació dels residus d’obra separats per tipus, i fent constar el 
codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió, segons allò establert a la disposició final primera del Reial Decret 
210/2018, de 6 d'abril, situat a la vorera i/o a l’interior de la parcel.la. - Caldrà 
contactar amb l'Agència d'Energia de Barcelona i donar compliment als requeriments 
establerts al seu informe de 21/07/20. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat. - Caldrà 
comunicar l’inici de les obres a Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA – c/Acer 16. 
Barcelona) i donar compliment als requeriments que figuren als informes de BCASA-
Recollida Pneumàtica de 8/07/20 i de BCASA-Subsòl de 28/04/20. - Caldrà comunicar 
l’inici de les obres al Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic (DECOEP -
c/Torrent de l’Olla 218 Barcelona) i donar compliment a les condicions establertes al 
seu informe de 23/09/20 i les que es puguin derivar de l’execució. - Caldrà contactar 
amb suficient antelació amb el Departament de Protecció del Verd (c/Torrent de l’Olla 
218. Barcelona) i donar compliment a les consideracions que figuren al seu informe de 
17/10/19 i també per possibles afectacions d’arbrat. - Caldrà contactar amb suficient 
antelació amb la Direcció de Projectes i Obres (tel. 93 291 46 00) i donar compliment a 
les condicions establertes al seu informe de 13/07/20. Durant l'execució de les obres: -
Caldrà contactar amb Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així 
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com seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per 
obres. - Caldrà que els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, 
s'ajustin al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. En 
el tràmit de primera ocupació: - Caldrà haver obtingut la Llicència de primera ocupació 
de les obres de les 4 plantes sota rasant destinades a donar compliment a les reserves 
de les places d’aparcament de les llicències B, C i D del conjunt edificatori anomenat 
Urban BCN 22@ i que s’han tramitat amb el nº d’expedient 10-2019LL51425 (Llicència 
A). - Caldrà haver obtingut l’acta de recepció, per part de l’Ajuntament, de les obres 
d’urbanització de la finca de l’àmbit qualificada com a 6b.- Caldrà haver constituït, i 
inscrit al Registre de la Propietat, totes les servituds establertes al Projecte de 
Reparcel·lació, i que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística, de 15/10/20, així com les que es desprenen de l’informe del Departament 
de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, de 23/09/20. - Caldrà haver comunicat la 
finalització de les obres al DECOEP i haver donat compliment als requeriments del seu 
informe de 23/09/20. - Caldrà que en el tràmit de primera ocupació, del control inicial 
o acte de comprovació o del comunicat corresponent a l’activitat, s’ha aportar la 
documentació requerida en l’article 6 de l’ORCPI/08 i, si correspon, el Pla 
d’Autoprotecció. - Caldrà haver contactat amb BCASA i haver obtingut el seu informe 
favorable a l'execució del clavegueró de la finca i l’informe favorable de la recepció 
dels treballs de recollida pneumàtica, emès per BCASA i la Direcció de Serveis de 
Neteja i Gestió de Residus. - Caldrà disposar de l’informe favorable a l'execució de la 
instal·lació d’un sistema de producció d’ACS i/o de la instal·lació de plaques solars i/o 
fotovoltaiques, en compliment del títol 8 sobre Energia Solar de l’Ordenança de Medi 
Ambient de Barcelona, per part de l'Agència de l'Energia de Barcelona. - Caldrà haver 
notificat el final de les obres al Departament de Protecció del Verd (c/Torrent de l’Olla 
218. Barcelona). - Caldrà aportat totes les certificacions exigides per les 
reglamentacions tècniques en matèria de seguretat industrial per a les diferents 
instal·lacions (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, 
etc). Altres: - Aquesta llicència no inclou les places d’aparcament requerides per 
normativa per dur a terme l’activitat d’oficines i que s’atorgaran amb el projecte de les 
4 plantes sota rasant del conjunt immobiliari tramitat com a Llicència A amb nº 
d’expedient 10-2019LL51425. - Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització 
d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides d'obra, ni tanques de precaució o altres 
elements auxiliars, ni l'ocupació de la via publica, ni guals, les quals s'hauran de 
sol·licitar al Districte i tramitar d'acord amb la normativa vigent. - Les assenyalades al 
full adjunt.Termini d'inici de les obres: 6 mesos. Termini d'execució de les obres: 24 
mesos. 

24. – (10BD 2017/115) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la reparació de les 
patologies de l’aparcament soterrat de la plaça dels Porxos, al districte de Sant Martí, 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.992.762,41 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més 
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circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

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

25. – (18002708-002) PRORROGAR per un període comprès des del 28.05.2021 fins el 
27.05.2022, el contracte 18002708-002 que té per objecte la prestació dels serveis 
d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l’Ajuntament de Barcelona a 
través dels diferents canals d’atenció ciutadana prestats on line i en diferit (telèfon, 
Internet, correu electrònic, xat i xarxes socials), adjudicat a l'empresa Atento 
Teleservicios España, SAU, amb NIF A78751997, per un import total de 5.510.667,17 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 3.214.555,85 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 2.656.657,73 euros i import IVA de 557.898,12 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 2.296.111,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net d'1.897.612,66 euros i import IVA de 
398.498,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

26. – (20210071) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat La 
Prosperitat Cultura en acció 2, amb NIF núm. G64781123, per a l’execució del projecte 
“Xarxa 9 Barris Acull”, amb la finalitat de treballar de forma coordinada per afavorir la 
convivència del veïnat en la diversitat que caracteritza als barris del districte, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter nominatiu, 
de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import 
de 90.057,00 euros, equivalent al 75,71% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 118.952,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en 
l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat La 
Prosperitat Cultura en acció 2, amb NIF núm. G64781123, la despesa total de 
90.057,00 euros, equivalent al 75,71% del cost total del projecte (118.952,00 euros) a 
càrrec de la partida 0200 48627 23261 del pressupost de l’any 2021 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 31/12/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb la clàusula setena del conveni. 
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ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

27. – (20214189_21000692) DESISTIR del procediment d’adjudicació del contracte núm. 
21000692, que té per objecte els serveis d’assistència i defensa jurídiques als 
membres dels cossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament, que integren l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord 
amb el plec de prescripcions tècniques, iniciat per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 25 de març de 2021, d’acord amb el contingut de l’article 152 per infracció 
dels articles 1 i 132 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, atès que els criteris de solvència tècnica de la clàusula 7 del PCAP limiten la 
concurrència, d’acord amb els motius assenyalats en l’informe de 27 d’abril de 2021 
que figura en l’expedient; ANUL·LAR l'autorització de la despesa del contracte per un 
import total (IVA inclòs) de 363.000,00 euros amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 108.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400;  un import (IVA inclòs) de 169.400,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22604/13013 0400 i un import (IVA inclòs) de 84.700,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 
0400; NOTIFICAR als licitadors el contingut de la resolució als efectes 
oportuns; DONAR-NE COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

28. – (2021-0019) APROVAR el Conveni específic entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
de Cultura de Barcelona i l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), que 
té per objecte administrar i atorgar el premi “Collide International 2021”, derivat del 
Conveni marc aprovat per la Comissió de Govern en anterior sessió de 7 de març del 
2019. FACULTAR el tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Joan Subirats i Humet, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni. 

Districte de Sants-Montjuïc

29. – (20209209) PRORROGAR per un període comprès des del 20.09.2021 fins el 
19.09.2022, el contracte 20001499-001 que té per objecte la dinamització del 
l’equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb 
objectius d’eficiència social, adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, per un import total de 292.653,83 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 82.584,51 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 68.251,66 euros i import IVA de 14.332,85 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
210.069,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
173.611,01 euros i import IVA de 36.458,31 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi la present 
pròrroga de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esport.

30. – (20212014) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF 
G67058065, per a la gestió cívica de l’equipament municipal Poliesportiu La Marina, 
d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 146.522,24 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària número D/48903/34211 dels pressupostos dels anys 2021, 2022 i 2023 
a raó de 20.358,00 euros l’any 2021, 63.082,12 euros l’any 2022 i 63.082,12 euros 
l’any 2023, a favor de la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF G67058065, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l’actual, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica de l’equipament 
municipal Poliesportiu La Marina. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió 
directa i de caràcter excepcional a la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF 
G67058065, per un import de 146.522,24 euros durant la vigència del conveni per al 
desenvolupament del projecte de gestió cívica l’equipament municipal Poliesportiu La 
Marina, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de 
subvencions. DECLARAR, la no-inclusió en procediment de pública concurrència per les 
raons justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat gestora per 
tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per 
la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de 
l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la 
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a 
la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc. 
DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de les Corts

31. – (21XC0058) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Edicions de Proximitat, SL, amb 
NIF B67353045, empresa editorial del periòdic quinzenal “Línia Les Corts”, per tal de 
regular la seva col·laboració en el procés de selecció del Cortsenc i Cortsenca de l’any 
2021 al Districte de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament 
li ofereixi dins la campanya publicitària del referit procés d’elecció, amb vigència des 
del dia següent a la seva formalització fins el 31 de desembre de 2021. FACULTAR l’Im. 
Sr. Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se’n derivin. 
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b) Mocions

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