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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 15 d'abril 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 15 d'abril de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez 
Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Jordi 
Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín 
Espuña, 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 els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Joan Subirats Humet, 
Eloi Badia Casas i David Escudé Rodríguez.

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

Districte de Nou Barris

1. – (21XF0310 I 21XF0200) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núms. 
21XF0310 i 21XF0200, pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a 
l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les 
despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex 
i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021 i a les aplicacions pressupostàries 
en l’annex indicades. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (EM 2021-04/11) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, 
Barcelona Activa, SAU SPM, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona 
Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: 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. 

3. – (DF F2103 IMHAB) AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona (IMHAB) a formalitzar i/o ampliar contractes de finançament amb el Banc 
Europeu d’Inversions (BEI) i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) 
amb la finalitat de finançar la construcció de diverses promocions d’habitatges públics 
destinats al lloguer social, d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen en 
els annexos 1 i 2 que consten a l’expedient. 

4. – (DP 2021 28011) EXTINGIR el dret de superfície respecte de l’entitat que estatja 
l’equipament municipal de l’Escola Bressol Municipal (registral 34.953 de la secció 2a-
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A del RP 16 de Barcelona), que se situa a l’edifici del carrer del Comte Borrell núm. 
159, i EXTINGIR totalment la concessió administrativa de l’ús privatiu de la finca del 
carrer del Consell de Cent núm. 154 (registral 30.906 de la secció 2a-A del RP 16 de 
Barcelona), que ocupa els accessos i pati de l’EBM, en tots dos casos per haver-se 
complert les finalitats per les quals van ser constituïts ambdós drets reals a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge (actualment, Institut Municipal de l’Habitatge i de 
Rehabilitació de Barcelona, IMHAB); INSCRIURE les citades finques en el Registre de la 
Propietat a favor de l’Ajuntament de Barcelona; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

5. – (DP 2021 28029) REVERTIR a l’Ajuntament de Barcelona la propietat de les finques 
situades a l’avinguda Vallcarca núm. 108-110 (bloc 4), al carrer Gustavo Bécquer núm. 
11-13 (bloc 5) i al carrer Gustavo Bécquer núm. 17-19 (bloc 6), que van ser cedides 
gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de març de 2011 i 
formalitzades mitjançant actes administratives de data 7 de juny de 2011, en virtut de 
la clàusula de reversió automàtica per la no destinació dels béns a la finalitat prevista, 
de conformitat amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; FORMALITZAR la reversió de la 
propietat de les finques a favor de la Corporació municipal; INCORPORAR aquestes 
finques a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a béns afectats al 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme; INSCRIURE-LES al 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. 

6. – (DP 2021 28039) DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció d’ús amb dret real d’aprofitament 
atorgada a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge (avui Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 24 de juliol de 2013 i formalitzada en actes de 14 de gener i 30 d’abril de 
2014, respecte del subsòl de la plaça Botticelli, per a la construcció i explotació d’un 
aparcament públic, atesa la innecessarietat actual de l’aparcament i l’interès del 
Districte d’Horta-Guinardó de destinar l’espai a usos cívics; FORMALITZAR la reversió 
de la possessió de la finca a favor de la Corporació municipal; i FACULTAR l'Alcaldia per 
a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

7. – (DP 2021 28043) DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat 
respecte la finca del carrer Rossend Arús núm. 36-38, realitzada a favor de l’esmentat 
Institut per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de març i 25 
d’octubre de 2019 i formalitzada en acta de 21 de gener de 2020, per haver estat 
vinculada, l’esmentada finca, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per acord del Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; FORMALITZAR la reversió 
de la propietat de la finca a favor de la Corporació municipal; INCORPORAR aquests bé 
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a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni 
Municipal d’Urbanisme; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

8. – (DP 2021 28044)  DEIXAR SENSE EFECTE, a sol·licitud de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat 
respecte la finca del carrer Mossèn Amadeu Oller núm. 17-21 realitzada a favor de 
l’esmentat Institut per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de 
març i 25 d’octubre de 2019 i formalitzada en acta de 21 de gener de 2020, per haver 
estat vinculada, l’esmentada finca, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 
2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; 
FORMALITZAR la reversió de la propietat de la finca a favor de la Corporació 
municipal; INCORPORAR aquests bé a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari 
Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; i FACULTAR l'Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar el present acord. 

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

9. – (09/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Gremi d'Editors de 
Catalunya que implica el compliment dels Estatuts de l’esmentat gremi, amb tots els 
drets i compromisos que se’n deriven. FACULTAR el Gerent de Recursos, el Sr. Agustín 
Abelaria Dapena, perquè pugui efectuar totes les actuacions encaminades a 
l’efectivitat d’aquest acord. 

10. – (10/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana que implica el compliment dels Estatuts de l’esmentada associació, 
amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. FACULTAR el Gerent de Recursos, 
el Sr. Agustín Abelaria Dapena, perquè pugui efectuar totes les actuacions 
encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

11. – (72/2021) 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. 

12. – (21XF0288) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 500,00 
euros amb una retenció d’IRPF del 21% (105 euros), a favor del senyor P.R.G., 
conseller del districte d’Horta-Guinardó, en concepte de liquidació pendent de 
pagament de dietes d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del districte 
durant el segon semestre de l’any 2019, atesa la necessitat de regularitzar l’obligació 
de l’any 2019 i no reconeguda en l’exercici pressupostari que li corresponia. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per l’import indicat 
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amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/23001/91211 0607 de l’exercici 
pressupostari de l’any 2021. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

13. – (CO 2021 04/08) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per el Consell 
General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, en sessió celebrada 
el dia 28 de gener de 2021, de modificació dels seus estatuts per tal de modificar la 
composició dels membres del Consorci com a conseqüència de l’extinció del Consell 
Comarcal del Barcelonès; canvi de denominació per Consorci del Campus Diagonal-
Besòs; canvi de domicili i adaptació dels articles 4C i 15 a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 
de règim jurídic del sector Públic. DELEGAR en Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal-Besòs la publicació conjunta dels anuncis dels acords d’aprovació inicial i 
definitiva, realitzant el tràmit d’exposició pública en unitat d’acte. ENTENDRE 
definitivament aprovada la modificació dels estatuts del Consorci i per tant el text 
modificat dels estatuts, en el cas que durant el període d’informació pública no es 
presentin reclamacions ni al·legacions. 

14. – (21SD0031RE) INADMETRE A TRÀMIT el recurs de reposició interposat per TUCYCLE 
BIKE SHARING SL de 26 de febrer de 2021 contra l’Acord pres pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 29 de gener de 2021 que aprova el Conveni entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració i de 
delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida, 
de conformitat a l’establert a l’article 116.b) i 116.e) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’informe de 
la Secretaria de Mobilitat e Infraestructures de la Gerència d’Ecologia Urbana de data 
12 de març de 2021, que forma part de l’expedient i que serveix de motivació. 
NOTIFICAR la resolució a l’interessat. 

15. – (19PL16723) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a 
la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

16. – (21XF0387, 21XF0393, 21XF0399, 21XF0400 i 21XF0438) APROVAR els expedients de 
reconeixement de crèdit amb número 21XF0387, 21XF0393, 21XF0399, 21XF0400 i 
21XF0438 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l'annex, i 
per les factures que s'hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades i no reconegudes en l'exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l'annex i amb 
càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i a les aplicacions pressupostàries en 
l'annex indicades. 

Districte de Ciutat Vella

17. – (16PL16418) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c) del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
del Pla Especial Integral d’adequació per l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B, situat 
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al carrer Rambla 38, del districte de Ciutat Vella del terme municipal de Barcelona, 
promogut pel Sr. Alberto Teichman i altres; atesa l’existència de motius determinants 
de la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord; i NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla. 

18. – (20PL16813) APROVAR provisionalment, 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 recaiguda en el Recurs 
257/2017; 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 l'Eixample

19. – (20PL16822) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l’ampliació i rehabilitació de 
l’edifici situat al carrer Provença 324, promogut per la Fundació Jaume Bofill. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

20. – (20PL16791) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de l’ús i les condicions 
d’edificació de l’equipament privat situat al carrer d’Atenes 27 de Barcelona; 
promogut per Activa Parc de les Aigües SL; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora 
a aquest acord. 

Districte de Gràcia

21. – (20PL16812) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a la implantació 
d’equipament amb allotjament dotacional a les finques situades al carrer l’Encarnació 
13-15 i 17; 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. 

22. – (21PL16824) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PE Establiments de Concurrència 
pública i altres activitats del Districte de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt; 
d’iniciativa municipal. 
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Districte d'Horta-Guinardó

23. – (20PL16761) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del sector 08 
“Manxa-Santuari”; promogut per Global Service 2005 SL; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Nou Barris

24. – (20PL16810) 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 
reordenació dels equipaments situats a l’illa del Mercat de Montserrat en la 
confluència de la Via Favència, el carrer d’Aiguablava i del carrer de Les Torres al barri 
de Les Roquetes; promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes 
de motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Martí

25. – (20PL16762) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la delimitació d’una superfície de venda 
superior a 2.500 m2, al centre comercial Diagonal Mar; promogut per DIAGONAL MAR 
PROPCO 1, SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què 
fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

26. – (20PL16816) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sacho d’Àvila i Pamplona, dels sòls qualificats de 
22@T; promoguda per la Junta de Compensació del projecte de reparcel·lació del 
PMU de l'illa; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què 
fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

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. – (002-2021SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Consell 
Tributari i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat 
amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del propi 
Reglament Orgànic Municipal.

2. – (DP 2021 27976) RESOLDRE lesal·legacionspresentadesper part de les societats Clear 
Channel España S.L. i JC Decaux España S.L. en el tràmit d’informació pública del Plec 
de clàusules reguladores, que incorpora el Plec de condicions tècniques, de la 
concessió d’us privatiu per al subministrament, instal·lació, conservació i explotació 
publicitària de determinats elements de mobiliari urbà de la Ciutat per tal de dur a 
terme una rehabilitació aprovat inicialment per acord de la Comissió d’Economia i 
Hisenda del Consell Municipal en sessió del 20 de gener de 2021, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de la Direcció de 
Patrimoni de data 13 d’abril de 2021 de valoració de les al.legacions, informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord; i com a 
conseqüència, ESMENAR en el sentit indicat en l’esmentat informe el Plec de clàusules 
reguladores i el Plec de condicions tècniques; APROVAR-LOS definitivament; 
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CONVOCAR la concurrència pública mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària per a la seva adjudicació; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

3. – (DP 2021 28092) MODIFICAR la clàusula quarta (termini) del Plec de clàusules 
reguladores per a la concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat 
municipal del carrer Ciutat de Granada núm. 108-116, a favor de la Fundació Privada 
Hospital Evangèlic, adjudicada per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda en 
sessió de 15 de gener de 2019 i formalitzada el 30 d’abril de 2019, en el sentit de 
considerar com a data d’inici del termini de concessió el dia 18 de març de 2021, en 
que es va produir el lliurament de la possessió de la finca a la concessionària i, com a 
conseqüència, MODIFICAR la data d’inici de l’abonament del cànon prevista a la 
clàusula sisena del Plec, que quedarà referida al moment d’inici del termini 
concessional, és a dir, el 18 de març de 2021; MANTENIR inalterables la resta de 
clàusules del Plec de clàusules regulador de la concessió; AUTORITZAR a la Fundació 
Privada Hospital Evangèlic la transmissió de la concessió a la Fundació PinnàH, 
constituïda per la concessionària, com a entitat que durà a terme la finalitat de la 
concessió, Fundació que se subrogarà en tots els drets i obligacions derivats de 
l’esmentat Plec i del document administratiu formalitzat el 30 d’abril de 2019; 
FORMALITZAR la modificació i transmissió de la concessió mitjançant addenda a 
aquest document; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

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

4. – (20003655) ADJUDICAR el contracte núm. 20003655, que té per objecte la 
contractació dels serveis d’Atenció i Informació a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis 
d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a la Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) a Majorel 
Tria SLU, amb NIF B83919506 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser l'única empresa 
present a la licitació, per un import màxim de 9.692.612,76 euros IVA inclòs i d'acord 
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 8.010.423,77 euros corresponen al preu net 
i 1.682.188,99 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.605.769,61 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 
0300; un import (IVA inclòs) de 3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; un import (IVA inclòs) de 
3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92511 0300; un import (IVA inclòs) d'1.396.136,49 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 
0300. 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 
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formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte la Sra. Pilar Guinchard, Cap de Departament dels Serveis 
Presencials de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (21XC0066) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a 
l'any 2021 entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de 
l'àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR I 
DISPOSAR a favor de l'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ - Consorci per a la 
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, amb 
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona per a l'any 2021 per un import de 150.681.670,54 euros amb càrrec a 
l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/46701/44111 del pressupost de l'any 2021, pel 
finançament del servei de transport públic per a l'any 2021, d'acord amb aquest 
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; NOTIFICAR el present acord a 
l'Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de 
conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment 
administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern; FACULTAR la gerent d'Ecologia Urbana per 
la signatura del conveni, per l'adopció dels actes que se'n derivin i per efectuar les 
actuacions en matèria de gestió econòmica derivades d'aquest acord. 

6. – (01-2015LL59388) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres realitzades destinades al reforç estructural, substitució de claraboia, badalot 
d’escala i reparació puntual de la coberta, emparades a la llicència 01-2015LL59388 i 
realitzades a la finca del Passatge Madoz 1, atès que es tracta d’un edifici 
urbanísticament protegit (nivell de protecció B, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. 
per a l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Passatge Madoz 1, 
representada per la Sra. Anna Julià Micola, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la 
llicència d’obres majors per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local 
amb nivell de protecció “B”, ubicat al Passatge Madoz 1, atès que s’ajusta a l’establert 
a l’article 7è.1.B1 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. 

7. – (01-2018LL44631) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres consistents en la reforma de dues escales d’emergència, una exterior i l’altre 
interior, bugaderia i habitacions de la residència de gent gran RGG Mil·lenari, al carrer 
Nou de la Rambla 47-49, en edifici qualificat urbanísticament com a 7a equipaments 
actuals, i catalogat amb nivell D i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a 
l’any 2019. CONCEDIR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, representat 
per Rosario Manjón Doncel, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres atorgada per la 
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Regidora del Districte el 22 de maig de 2019 (expedient núm. 01-2018LL46711) per a 
la realització de les obres promogudes directament per una entitat de caràcter públic, 
al carrer Nou de la Rambla 47-49, 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. 

8. – (01-2016LL56383) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres consistents en la rehabilitació integral d’edifici, instal·lació d’ascensors i mitjans 
auxiliars en façanes per obtenir 20 habitatges, dues oficines i tres locals comercials, al 
carrer Palla 19-21 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017. 
CONCEDIR a Casacuberta Villamil SL, representada per Eduardo Casarramona Olbiols, 
una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i 
obres meritada per la llicència d'obres atorgada per la Cinquena Tinenta d’Alcaldia el 6 
de novembre de 2017 (expedient 01-2016LL56383) per la realització de les obres en 
un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, al carrer Palla 19-21, atès 
que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació amb 
l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (01-2015LL39966) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la instal·lació d’un ascensor en el pati de llums i la 
restauració dels paraments, emparades a la llicència 01-2015LL39966 i realitzades a la 
finca del Passatge Madoz 1, atès que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit 
(nivell de protecció B, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-
Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 
2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Passatge Madoz 1, 
representada per la Sra. Anna Julià Micola, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la 
llicència d’obres majors per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local 
amb nivell de protecció “B”, ubicat al Passatge Madoz 1, atès que s’ajusta a l’establert 
a l’article 7è.1.B1 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. 

10. – (01-2016CD47194) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres consistents en actuacions en façanes d’edificis catalogats D o inclosos en 
conjunts protegits; obres en locals que afecten puntualment en l’estructura de 
l’edifici; obres de reforma interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de 
l’edifici i obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, al carrer 
Portaferrissa 25-25bis, i edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016. CONCEDIR a Casacuberta Villamil, SL una 
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada per l’admissió del comunicat diferit de les esmentades obres al carrer 
Portaferrissa 25-25bis, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.B2 de l’esmentada 
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Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. DONAR 
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (05-2020LL30638) ACORDAR la declaració́ d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres d’adequació de diversos espais interiors i exteriors –pistes exteriors i sorral, 
mitjanera, coberta de l’edifici principal i gimnàs- de l’Escola Poeta Foix, ubicada al 
carrer Balmes 298-304, emparades per la llicència atorgada l’1 de desembre de 2020 a 
l’expedient 05-2020LL30638, perquè les esmentades obres reporten beneficis 
objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, CONCEDIR al Consorci 
d'Educació de Barcelona, entitat identificada amb NIF Q0801205F, la bonificació del 
70% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb 
les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1..A). A.1, de 
l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat de caràcter públic, 
es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un 
equipament docent.; DONAR TRASLLAT de la present resolució a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total 
de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

12. – (05-2020CD29352) ACORDAR la declaració́ d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de renovació de la cuina de l’Escola Dolors Monserdà-Santpau ubicada a 
l’Avinguda de Vallvidrera núm. 9 en la qual es desenvolupa l’activitat d’escola pública 
d’educació infantil i primària, emparades pel comunicat diferit d’obres que ha estat 
emes el 5 d’octubre de 2020 (expedient 05-2020CD28352) perquè les esmentades 
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, en conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, 
CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona, entitat identificada amb NIF 
Q0801205F, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò 
establert en l’article 7è.1..A). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que són 
promogudes per una entitat de caràcter públic, es realitzen en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent.; DONAR TRASLLAT de la 
present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de 
l’obra. 

13. – (07-2020CD7729) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres consistents en reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense 
afectar l'estructura de l'edifici i reforma interior en locals (entitats sense ús 
d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B, a la finca 
del passeig Vall Hebron, 171, Bx, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2020; CONCEDIR a la Universitat de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota 
de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del 
comunicat d’obres en data 14 de febrer de 2020. Atès que, s’ajusta a allò establert en 
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat és una 
entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments 
(clau 7a) i és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes 
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Urbanístiques del PGM. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

14. – (09-2017LL43177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres consistents en l’ampliació de l’equipament Taller Escola Barcelona ubicat al 
carrer Fernando Pessoa 54 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de 
l’ICIO; CONCEDIR a Taller Escola Barcelona SCCL, la bonificació del 65% sobre la quota 
de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la 
llicència d’obres amb número d’expedient 09-2017LL43177 atorgada per la Quarta 
Tinenta d’Alcaldia en data 12 de gener de 2018, atès que s’ajusta a allò establert en 
l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que hi concorren 
circumstàncies socials, que les obres consisteixen en l’ampliació d’un equipament 
comunitari de l’article 212 del PGM, que s’executen en un terreny qualificat 
urbanísticament com equipament, i que es promouen directament per una entitat 
sense ànim de lucre. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

15. – (10-2018LL38444) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció d’edifici destinat a oficines de la seu de la Cambra de Comerç, als 
terrenys situats a l’avinguda Diagonal número 59, i de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2019, CONCEDIR a Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 
26 de març de 2019 (exp. 10-2018LL38444) donat s’ajusta a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’una obra promoguda i 
executada per iniciativa d’una entitat de caràcter públic (cambra oficial) de 
construcció d’un edifici destinat a equipament públic (oficines per a la seu) a sòl 
qualificat de 7b; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

16. – (10-2019LL33526) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció d’edifici destinat a centre sociosanitari del Nou Hospital 
Evangèlic de Barcelona, als terrenys situats al carrer Ciutat de Granada número 108-
116, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020, CONCEDIR a Fundació 
Privada Hospital Evangèlic la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 
15 de juliol de 2020 (exp. 10-2019LL33526) donat s’ajusta a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’una obra promoguda i 
executada per iniciativa d’una entitat sens ànim de lucre (Fundació Privada Hospital 
Evangèlic) de construcció d’un edifici destinat a equipament públic (sanitari-
assistencial) a sòl qualificat de 7@; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

17. – (10-2020LL29333) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
autoritzades per la llicència d’obres majors 10-2020LL29333 consistents en la 
instal·lació d’un ascensor i d’una escala d’incendis a l’Escola Zafra, ubicada al carrer 
Rogent 51; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 50% 
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sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les 
esmentades obres donat que resulta procedent, d’acord amb allò que 
estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen en 
un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B; DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

18. – (10-2020CD21848) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents “actuacions als pati de l’escola per adequació al canvi climàtic” emparades 
pel comunicat d’obres tramitat amb número d’expedient 10-2020CD21848, que s’han 
de realitzar a l’Escola Vila Olímpica del carrer Carmen Amaya 2; CONCEDIR al Consorci 
d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres donat que 
resulta procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 
2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl 
qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 
de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

19. – (10-2020CD22067) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en “Actuacions als patis i façana de l’Escola Poblenou per adaptació al 
canvi climàtic.” emparades pel comunicat d’obres tramitat amb número d’expedient 
10-2020CD22067, que s’han de realitzar a l’Escola Poblenou del carrer Perú 129; 
CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades 
obres donat que resulta procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de 
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter 
públic, en sòl qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos 
a l’article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

20. – (10-2020CD42749) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de 
reforma de l’edifici de la Fundació Privada Pasqual Maragall ubicat al carrer 
Wellington 28-30 que han estat objecte del comunicat diferit d’obres tramitat amb 
número d’expedient 10-2020CD42749; CONCEDIR a la Fundació Privada Pasqual 
Maragall la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres respecte a les obres referides anteriorment; ja que resulta 
procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, sobre sòl qualificat 
d’equipaments i en un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR 
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
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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 8 d'abril 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
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. – (20001225) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001225, que té per objecte 
el servei de pre-producció, direcció creativa, producció i post-producció de productes 
audiovisuals i fotografies per a les campanyes i accions de comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona a les empreses Broadcaster, SL i Mediaproducción, SLU en 
haver inclòs informació relativa al sobre C al sobre B, tot d’acord amb allò establert a 
la clàusula 10 dels plec de clàusules administratives particulars i l’article 26 del Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. EXLOURE de la licitació de referència 
les empreses Visualmedia Comunicación Audiovisual, SL; UTE Demente Producciones, 
SLU - Lamalanga, SL; Plató Obert de Produccions, SLU i 023 Realització Audiovisual, SL 
per no haver presentat justificació de les seves ofertes considerades anormals o 
desproporcionades, tot d’acord amb allò establert a la clàusula 10 dels plec de 
clàusules administratives particulars i l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. ADJUDICAR el contracte esmentat a l’empresa 
Playground Comunicacion, SL, amb NIF B64833999, de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 
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considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 680.000,01 euros IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 561.983,48 euros 
corresponen al preu net i 118.016,53 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 340.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 340.000,01 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 
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 
28.099,17 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 a la Sra. Assumpta Bisbal i Adorna. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (17004824-005) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
31.12.2021, el contracte 17004824-005 que té per objecte Manteniment dels sistemes 
i instal·lacions de seguretat contra incendis LOT 1, adjudicat a l'empresa Sabico 
Seguridad SA, amb NIF A20202487, per un import total de 152.213,34 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 
152.213,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
3.149,67 euros i import IVA de 661,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 8.783,47 euros i import IVA de 
1.844,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; 
un import net de 23.317,54 euros i import IVA de 4.896,68 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 54.267,23 euros i 
import IVA d'11.396,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import net de 36.278,24 euros i import IVA de 7.618,43 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (18004957L01-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb número de contracte 18004957L01, el Lot 1 (Enquestes 
Telefòniques) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la 
realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de 
contractació pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis 
Socials Opinió Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones 
Informáticas, SA (NIF A46063418), Instituto DYM, Investigacions y Asesoramiento 
Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA (NIF A08149304) i Opinometre, SL 
(NIF B60003159), d'acord amb els informes i documentació que consten en 
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l'expedient. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (18004957L02-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957L02, el Lot 2 (Enquestes Presencials al 
domicili / a un lloc predeterminat) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació 
dels serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs 
amb mesures de contractació pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, 
Gabinet d'Estudis Social i Opinió Pública, SL (NIF B63647994), Instituto DYM, 
Investigaciones y Asesoramiento Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA 
(NIF A08149304) i Opinometre, SL (NIF B60003159), d'acord amb els informes i 
documentació que consten en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (18004957L03-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957LO3, el Lot 3 (Enquestes On-line) de 
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d 'Estudis Socials i Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informàticas, SA 
(NIF A46063418), GAPS, Política i Societat, SL (NIF B62956784) i Opinometre, SL (NIF 
B60003159), d'acord amb els informes i documentació que consten en l'expedient. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (18004957L04-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957L04, el Lot 4 (Estudis qualitatius) de 
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), GAPS, Política y Sociedad, SL (NIF B63647994), INSTITUTO 
DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y 
Ventas, SA (NIF A08149304), Idèria Insights, SL (B63860126) Prysma, Calidad y Medio 
Ambiente, SA (A84251990) i Opinometre, SL (NIF B60003159), d'acord amb els 
informes i documentació que consten en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 15 d'abril de 2021. 

8. – (DF F2102 AB Operacions financeres) APROVAR la realització d’operacions financeres 
fins un import màxim de 275.000.000 euros en les condicions recollides a l’annex que 
consta a l’expedient, i DELEGAR a l’Im. Sr. Jordi MARTI GRAU, regidor d’Economia i 
Pressupostos, i el Sr. Jordi AYALA ROQUETA, gerent de Pressupostos i Hisenda, de 
forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la 
signatura i disposició de les operacions. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 
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9. – (04 PPB 2021) APROVAR la modificació dels preus públics per a l’any 2021 i successius, 
d’acord amb la documentació que consta a l'expedient, dels serveis, de Residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per gent gran. PUBLICAR aquest acord i el text 
íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal. 

10. – (21XC0010) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la 
Entidad Pública Empresarial Red.Es, M.P, l´Agència per la Competitivitat del´Empresa -
Acció i la Fundación Barcelona Mobile World Capital que té per objecte el 
desenvolupament d'actuacions per a la promoció, creixement i internacionalització 
d'empreses espanyoles de base tecnològica a ecosistemes de referència, que 
instrumenta les aportacions per a cobrir els costos associats per l'execució del 
projecte i es realitzaran mitjançant aportacions dineràries, per un import total de 
330.000,00 euros.AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 20.000,00 
euros, dels quals 10.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/0700/48859/43322 del pressupost de l'any 2021, i 10.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0700/48859/43322 del pressupost del'any 2022, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l'actual, a favor de la Fundació Barcelona Mobile World(CIF G65760431), com a 
contribució de l'Ajuntament de Barcelona al projecte comú. FACULTAR al Primer 
Tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de 
tots aquells documents que se'n derivin del mateix. 

11. – (DP 2021 28095) AUTORITZAR la despesa de 6.000.000,00 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 2021 0701 62203 93311; APROVAR inicialment el Plec de 
clàusules reguladores del procediment per l’adquisició de locals al Districte de Ciutat 
Vella de la ciutat de Barcelona per tal d’incrementar el número de locals de 
l’Ajuntament, mitjançant procediment de pública concurrència de caràcter obert, 
tramitat de forma ordinària; SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 
vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de manifest la 
necessitat d'introduir-hi modificacions; TENIR per elevat automàticament aquest 
acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per adjudicar 
les adquisicions. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

12. – (DP 2021 28096) AUTORITZAR la despesa de 10.000.000,00 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 2021 0701 62216 93311 de l’exercici 2021, que quedarà 
repartida en dos lots: 8.000.000,00 euros pel lot número 1, i 2.000.000,00 euros pel 
lot número 2; APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores del procediment 
per l’adquisició de locals a la ciutat de Barcelona per tal d’incrementar el número de 
locals de l’Ajuntament, mitjançant procediment de pública concurrència de caràcter 
obert, tramitat de forma ordinària; SOTMETRE’L a informació pública durant un 
termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions que posin de 
manifest la necessitat d'introduir-hi modificacions; TENIR per elevat automàticament 
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aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per 
adjudicar les adquisicions. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

13. – (DPPF-3-036-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-036/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 348.136,52 euros, per atendre despeses de 
serveis extraordinaris de GUB, derivats de la venda ambulant no regulada a gran 
escala a la plaça Glòries i a entorns Sant Antoni, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21032291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

14. – (DPPF-3-039-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-039/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 454.322,30 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. 
21032591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

15. – (DPPF-3-041-2021) APROVAR l’expedient núm.3-041/2021 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 ingrés de l’Institut 
Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de les concessions del Pavelló 
Municipal ILLA i del Complex Esportiu Municipal Arístides Maillol del Districte de Les 
Corts, d’acord amb la disposició acordada per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 
2020 de creació d’una “tarifa zero” pel pagament de lloguers esportius als clubs i 
entitats esportives, per un import de 18.281,86 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21040695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

16. – (5BC 2016/191) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a un equipament de 
primera acollida per a persones sense llar i de la urbanització dels espais exteriors de 
la parcel·la, al carrer del Císter núm. 20, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte (CTP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 6.511.476,86 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); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les 
instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani 
de les línies de Baixa Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el 
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projecte executiu; FACULTAR la Gerent de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i 
LGTBI per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies 
concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de 
Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Andreu

17. – (21PL16837) APROVAR, el Conveni urbanístic corresponent a l’àmbit de l’antiga fàbrica 
de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal; 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. 

18. – (20ju138) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de 
la Disposició Addicional Cinquena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, subjectant-se a les regles de tramitació 
establertes per l’article 119.2 de l’esmentat Text refós, el Projecte de la delimitació de 
l’àmbit de rehabilitació edificàtoria - regeneració urbana del Barri de Trinitat Vella, 
d’iniciativa pública, que s’executarà mitjançant la delimitació dels PAUS corresponents 
a cadascun dels edificis inclosos en l’àmbit, previ conveni amb les comunitats de 
propietaris i propietàries i en les fases previstes al document que s’aprova, amb 
determinació del sistema d’actuació de Reparcel·lació, en la modalitat de Cooperació, 
mitjançant reparcel·lació econòmica; PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província, a un dels diaris de major circulació de la Província, i en el tauler d’edictes de 
la Corporació; NOTIFICAR-HO individualment a tots els propietaris; i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

19. – (21PL16827) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de Millora 
Urbana del subsector 6 de Llull/Pujades Ponent, Illa Àvila, Pujades, Llull i Àlaba, 
inclosa a l'MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou (PMU SS-6 a 
l'MpPGM per un 22@ més inclusiu); promogut per l’ENTITAT URBANÍSTICA 
COL·LABORADORA PROVISIONAL SUBSECTOR 6 PMU LLULL-PUJADES-PONENT 22@; 
atesa l’existència de motius determinants d’acord amb l’informe de la Direcció 
d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de 
motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 
39/2015, 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 instar la tramitació del planejament de referència; 
en cas que no ho facin, es declararà la caducitat d’aquest procediment i es procedirà a 
l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla; i DONAR-
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NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Districte de Sants-Montjuïc

20. – (20219203) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de dinamització dels 
equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau, Espai 12@16 i 
Projecte "Tarda Jove al Poble-Sec" del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius 
d'eficiència social", amb núm. de contracte 21000441, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
462.014,80 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 630.020,19 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
420.013,46 euros i import de l'IVA de 42.001,34 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 154.004,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 231.007,40 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 
0603, un import (IVA inclòs) de 77.002,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

21. – (19001760-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 19001760, 
relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca Nord, adjudicat a l’empresa 
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb CIF B59545913 des del dia 14 de març de 2020 
inclòs i fins a l’aixecament d’aquesta, de conformitat amb l’acta de suspensió parcial 
del contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial del 
contracte de serveis 19001760, relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca 
Nord, adjudicat a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb CIF B59545913, des 
del 22 de juny de 2020 inclòs, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió 
del contracte i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que 
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

22. – (19001760-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 10 de 
març de 2021 l'import d'indemnització a favor de INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb 
CIF B59545913, per la suspensió del contracte número contracte 19001760, relatiu a 
la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca Nord, per la quantitat de 5.685,44 euros 
pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la 
partida D/22611/92416 de l'exercici 2021. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20219201) ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 20003526-001 que té 
per objecte "Servei de gestió, direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del 
Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social", per endarreriment en 
l'execució del contracte, per un import de 1.749,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 1.749,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603 (minoració A); un import (IVA inclòs) 
de 1.749,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603 (minoració D). DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Moció

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Única. – (20180593 P) PRORROGAR per un període comprès des del 18.04.2021 fins el 
17.04.2023, el contracte 18004378-002 que té per objecte el servei d'assistència 
tècnica especialitzada en l'elaboració de l'inventari, les inspeccions tècniques i el 
diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures 
de contractació sostenible, adjudicat a l'empresa Esteyco, SA, amb NIF A28344083, 
per un import total de 299.999,99 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 104.375,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 86.260,33 euros i import IVA de 18.114,67 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
45.624,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
37.706,60 euros i import IVA de 7.918,39 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 150.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 123.966,94 euros i import IVA de 26.033,06 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat 
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S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 
unanimitat, la urgència.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30 h.
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