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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 17 de juny de 2021

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la Casa Consistorial de la Ciutat de 
Barcelona, el 17 de juny de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Jaume Collboni Cuadrado, en 
substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. 
i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle 
Bastardas, Jordi Martí Grau, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, 
Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc 
Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Joan Ramon Riera Alemany, 
assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Joan Subirats Humet i la Ima. Sra. Lucia Martín 
González.

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

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

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 10 de juny 
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. – (21/0033-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal de 25 de març de 2021, que CONVOCA, per procediment obert, per 
l'adjudicació del contracte de servei de manteniment integral de les infraestructures 
dels horts urbans i dels parcs i jardins, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb un import de licitació de 4.950.324,97 euros (IVA inclòs) i un termini 
d'execució de 27 mesos i pròrrogues. El valor estimat del contracte és de 8.091.440,30 
euros (IVA exclòs). 
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Districtes de l'Eixample i Sant Martí

2. – (245.2021.008) El Consell d'Administració de BIMSA, en data 31 de maig de 2021, ha 
resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres de la primera fase de la 
implantació de la xarxa tramviària unificada i la seva urbanització: obra civil, amb 
mesures de contractació pública sostenible a la ciutat de Barcelona, amb un 
pressupost de licitació de 56.112.778,67 euros (IVA no inclòs), que incloent IVA 
ascendeix a la quantitat de 67.896.462,19 euros i un valor estimat de 67.335.334,40 
euros, IVA exclòs i una durada de 21 mesos. 

Districte de Ciutat Vella

3. – (601.2020.011) El Conseller Delegat de BIMSA, en data 21 de maig de 2021, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres del casal de gent gran i residència temporal per a 
persones adultes amb risc d'exclusió social al carrer Mestres Casals i Martorell 2-16 al 
barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera al districte de Ciutat Vella a Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible - 601.2020.011, a ARCADI PLA, SA, 
per un import de 403.791,44 euros (IVA exclòs) que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat de 3.180.675,27 euros i un valor estimat del contracte de 3.816.810,32 
euros (IVA exclòs) i una durada de 15 mesos. 

4. – (601.2021.022) El Conseller delegat de BIMSA, en data 18 de març de 2021, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres de rehabilitació de les façanes 
dels patis del Museu Picasso de Barcelona, amb un pressupost de licitació de 
951.278,33 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.151.046,78 
euros i un valor estimat d'1.141.534,00 euros, IVA exclòs i una durada de 13 mesos. 

Districte d'Horta-Guinardó

5. – (607.2021.022) El Conseller Delegat de BIMSA, l'1 de juny de 2021, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu d'instal·lació de 
tres trams d'escales mecàniques entre el carrer Arenys i el carrer Fastenrath, al Barri 
de la Teixonera, al districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, a THYSSENKRUP ELEVADORES, SLU, per un import de 
737.324,17 euros IVA exclòs, que incloent iva ascendeix a la quantitat de 892.162.24 
euros i un termini d'execució 6 mesos. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

6. – (20210105-IMSS) Resolució de la Gerenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona, de 22 de maig de 2021, que CONVOCA procediment obert per l'adjudicació 
del contracte serveis de vigilància de la salut així com la gestió i seguiment dels casos 
dels treballadors/es vulnerables i que hagin donat positiu per prova o hagin estat 
diagnosticats de CODIV-19 i dels contactes estrets a l'àmbit laboral, i suport a 
l'activitat preventiva (avaluacions de riscos, plans d'emergència i informes puntuals 
d'equipaments) amb mesures de contractació pública sostenible, amb un import de 
licitació de 341.620,59 euros euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 24 mesos 
amb pròrroga de 24 mesos. 
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7. – (20210065-IMSS) Resolució de la Gerenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona, de 24 d'abril de 2021, que CONVOCA procediment obert per l'adjudicació 
del contracte de serveis per a la gestió i desenvolupament del projecte Radars a la 
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un import 
de licitació de 994.030,15 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 24 mesos amb 
pròrroga de 24 mesos. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

8. – (1295/21) Resolució del president de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 3 de maig 
de 2021, que APROVA el conveni de col·laboració entre aquest Institut i la Fundació 
Montserrat Torrent, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa de caràcter excepcional, per import de 100.000,00 euros per al 
finançament de l'acabament de les obres de l'orgue de Sant Felip Neri. 

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. – (160/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Torras Puerto 
(mat. 79014) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d'Auxiliar Administrativa, amb 
destinació al Departament d'Administració i Qualitat de la Gerència de Recursos, on 
ocupa el lloc de treball d'Auxiliar administrativa (14FC2BIBA01), i l'activitat privada per 
compte d'altri com a auxiliar administrativa realitzant tasques comptables a l'empresa 
Costa Bueso Consulting SL. La dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (198/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Montagut Martínez 
(mat. 77629) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d'Assessor, amb destinació al Grup Polític Municipal Barcelona pel Canvi, on ocupa el 
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lloc de treball d'Assessor 2 (28EEESNEV01), i l'activitat privada per compte d'altri com 
a director del medi digital Global Coolt SL. La dedicació professional total entre 
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a director del medi digital Global 
Coolt SL. i la que es va autoritzar per la Comissió de Govern el 3 de desembre de 2020, 
de l'exercici de l'activitat pública docent com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública atès 
l'article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 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. – (205/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ernest Sánchez Arcarons 
(mat. 73685) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al 
Parc de Bombers de Montjuïc 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 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

4. – (206/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jose Luis Orozco Garcia 
(mat. 27299) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), 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, 
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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 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció 

5. – (3/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Rebés 
Rodríguez (mat. 11100200) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per programa amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb 
destinació al Departament de Gestió de Comunitats, Locals i Aparcaments de la 
Direcció de Serveis de Gestió de Parc Públic de l'Institut Municipal de l'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Gestora 
d'Administració General (codi 20FA2BIBA01), i l'activitat privada per compte propi 
com a Consultora de projectes culturals relacionats amb el cinema. 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 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. – (222/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Recursos, tal i 
com es detalla a l'annex que consta a l'expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

7. – (229/2021) CONVOCAR 50 places de gestor/a d'administració general de l'Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A2, escala d'administració general, subescala gestió i 
règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
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Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (230/2021) CONVOCAR 4 places de tècnic/a mitjà/ana en tecnologies de la informació 
i comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en 
torn de promoció interna especial, corresponent al grup A, subgrup A2, escala 
d'administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les bases 
que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

9. – (231/2021) CONVOCAR 75 places de tècnic/a superior en gestió de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (233/2021) CONVOCAR 2 places de tècnic/a superior en art i història de l'Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (234/2021) CONVOCAR 5 places de tècnic/a superior en informació de l'Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (235/2021) CONVOCAR 10 places de tècnic/a superior en arquitectura de l'Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (236/2021) CONVOCAR 3 places de tècnic/a superior en arxivística de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
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i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

14. – (237/2021) CONVOCAR 5 places de tècnic/a superior en psicologia de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en torn de promoció interna especial, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de 
Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

15. – (21001040) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord marc que té per 
objecte la contractació del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions 
de representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'organismes adherits, 
amb núm. de contracte 21001040, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un valor estimat d'1.739.950,34 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. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

16. – (19001424L01-003) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2021 fins el 
24.08.2022, el contracte 19001424L01-003 que té per objecte la contractació dels 
serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels 
jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i 
social, i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals (Lot 1: Civil, Mercantil i Concursal), adjudicat a l'empresa Jané 
Advocats, SLP, amb NIF B63143622, per un import total de 24.200,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
8.066,67 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 6.666,67 
euros i import IVA de 1.400,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22604/92014 0705. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 16.133,33 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 13.333,33 euros i import IVA de 2.800,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22604/92014 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

17. – (19001424L02-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 19001424L02-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i 
tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i 
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serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals (Lot 2: Social), adjudicat a l'empresa Bufet Vallbe, SLP, amb NIF 
B61603007, per un import màxim de 16.056,58 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 16.056,58 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 13.269,90 euros i import IVA de 2.786,68 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0707. FIXAR en 
663,50 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la 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 Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

18. – (19001424L03-002) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2021 fins el 
24.08.2022, el contracte 19001424L03-002 que té per objecte la contractació dels 
serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels 
jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i 
social, i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals (Lot 3: Penal, Tribunal de Comptes i òrgans administratius), adjudicat a 
l'empresa Entrena Jurídico SLP, amb NIF B65653149, abans Entrena Jurídico SCP amb 
NIF J65653149, per un import total de 60.500,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 20.166,67 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 16.666,67 euros i import IVA de 3.500,00 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
40.333,33 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 
33.333,33 euros i import IVA de 7.000,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22604/92014 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

19. – (20004017-001) PRORROGAR el contracte 20004017 que té per objecte la contractació 
dels Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa 
corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades, com a 
contractació basada en el lot 1 de l'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
l'Ajuntament de Barcelona amb núm. de contracte 16002540, adjudicat a l'empresa 
Vodafone España SAU, amb NIF A80907397, per un import total de 500.152,79 euros 
(IVA inclòs) i per un període comprès des de l'1 de juliol de 2021 fins a un període 
inicial de 4 mesos; o fins a la data que es pugui dur a terme l'inici d'execució del 
contracte basat del nou Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions, actualment en 
tramitació, o bé en el supòsit de canvi de proveïdor de servei, fins a la data que el nou 
adjudicatari es pugui fer càrrec dels serveis de telecomunicacions de forma efectiva, 
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tenint en compte un període addicional de migració de serveis i traspàs d'informació, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte, corresponent a l'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 402.724,02 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 5.290,36 euros i import IVA de 1.110,97 amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0800; un import net de 
56.479,89 euros i import IVA d'11.860,78 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0705; un import net de 2.168,60 euros i import IVA de 
455,40 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0701; un 
import net de 13.625,35 euros i import IVA de 2.861,32 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import net de 13.074,93 euros i 
import IVA de 2.745,74 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import net de 11.696,42 euros i import IVA de 2.456,25 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import net 
de 15.348,76 euros i import IVA de 3.223,24 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0607; un import net d'11.529,48 euros i import IVA de 
2.421,19 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; 
un import net de 13.387,33 euros i import IVA de 2.811,34 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un import net de 5.273,83 euros i 
import IVA de 1.107,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0604; un import net de 12.001,65 euros i import IVA de 2.520,35 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import net 
de 9.380,17 euros i import IVA de 1.969,83 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0602; un import net de 14.230,31 euros i import IVA 
de 2.988,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0601; un import net de 24.151,51 euros i import IVA de 5.071,82 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import net de 19.041,32 
euros i import IVA de 3.998,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0400; un import net de 96.595,60 euros i import IVA de 20.285,07 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; per la resta 
de pressupost s'incorporen els documents comptables de la resta d'organismes 
associats a la present contractació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

20. – (20004241-001) PRORROGAR el contracte 20004241, que té per objecte la 
contractació dels Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils, com a contractació 
basada en el lot 2 de l'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament 
de Barcelona, amb núm. de contracte 16002540, adjudicat a l'empresa Vodafone 
España, SAU amb NIF A80907397, per un import total de 397.169,33 euros (IVA inclòs) 
i per un període comprès des de l'1 de juliol de 2021 fins a un període inicial de 4 
mesos; o fins a la data que es pugui dur a terme l'inici d'execució del contracte basat 
del nou Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions, actualment en tramitació, o bé 
en el supòsit de canvi de proveïdor de servei, fins a la data que el nou adjudicatari es 
pugui fer càrrec dels serveis de telecomunicacions de forma efectiva, tenint en 
compte un període addicional de migració de serveis i traspàs d'informació, d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
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la despesa de l'esmentat contracte, corresponent a l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 291.846,68 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 1.855,64 euros i import IVA de 389,69 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import net de 1.684,30 euros i 
import IVA de 353,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import net de 1.922,31 euros i import IVA de 403,69 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import net 
de 1.842,42 euros i import IVA de 386,91 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0607; un import net de 2.027,00 euros i import IVA de 
425,67 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un 
import net de 2.397,25 euros i import IVA de 503,42 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un import net de 1.824,79 euros i 
import IVA de 383,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0604; un import net de 1.751,51 euros i import IVA de 367,82 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import net 
de 1.884,85 euros i import IVA de 395,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0602; un import net de 2.418,74 euros i import IVA de 
507,93 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un 
import net de 6.429,75 euros i import IVA de 1.350,25 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0800; un import net de 412,12 euros i 
import IVA de 86,55 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0700; un import net de 6.540,50 euros i import IVA de 1.373,50 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0701; un import net 
de 26.212,67 euros i import IVA de 5.504,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0500; un import net de 85.946,01 euros i import IVA 
de 18.048,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0400; un import net de 31.997,25 euros i import IVA de 6.719,42 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import net de 64.048,49 
euros i import IVA de 13.450,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705; per la resta del pressupost s'incorporen els documents 
comptables de la resta d'organismes associats a la present contractació. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

21. – (20004242-002) PRORROGAR el contracte 20004242, que té per objecte la 
contractació dels serveis de numeració especials, com a contractació basada en el lot 
3 de l'Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona, 
amb núm. de contracte 16002540, adjudicat a l'empresa Vodafone España SAU, amb 
NIF A80907397, per un període comprès des del 01.07.2021 fins a un període inicial de 
4 mesos o fins a la data que es pugui dur a terme l'inici d'execució del contracte basat 
del nou Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions, actualment en tramitació, o bé 
en el supòsit de canvi de proveïdor de servei, fins a la data que el nou adjudicatari es 
pugui fer càrrec dels serveis de telecomunicacions de forma efectiva, tenint en 
compte un període addicional de migració de serveis i traspàs d'informació i per un 
import total de 862.754,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
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l'esmentat contracte per un import de 862.754,00 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 666.197,25 euros i import IVA de 
139.901,42 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0300; 
un import net de 16.869,98 euros i import IVA de 3.542,69 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import net de 29.952,61 euros i 
import IVA de 6.290,05 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0200. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

22. – (19001367L01-001) PRORROGAR per un període de 9 mesos, comprès des del 
23.06.2021 fins el 22.03.2022, el Lot 1 de l'Acord Marc amb número de contracte 
19001367L01-001 i número d'expedient 0402/19, que té per objecte les Campanyes 
de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en 
alguns dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exteriors i mitjans digitals, excepte aquelles campanyes o accions de comunicació que 
es difonguin exclusivament per mitjans digitals, que són objecte del Lot 2, per un 
import estimatiu de 7.125.000,00 euros (IVA inclòs), a favor de les empreses Carat 
España,S.A. amb número de NIF A28343358; Wavemaker Publicidad Spain SL, amb 
número de NIF B81173171; i la UTE Infinity Media Comunications, SL - Medialog 
Comunications, S.L., amb NIF U67535302, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

23. – (21000472L04) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació 
del contracte núm. 21000472L04 relatiu al servei de producció de 8 números de la 
revista Metrópolis (Lot 4: Serveis de gestió d'esdeveniments), per no haver-se 
presentat cap oferta. ANUL·LAR l'autorització de despesa per un import de 52.658,24 
euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.164,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 26.329,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 13.164,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

24. – (21XC0074) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per a la gestió de l'hort 
urbà de les cobertes dels edificis de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona situats al carrer Avinyó 7, al carrer Avinyó 15 i a la ronda Sant Pau 43 (Ed. 
Palau Foronda). AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 96.000,00 euros a favor de 
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), amb CIF P5801909B, amb 
càrrec a la partida 410.80 - 93314 - 07.05 i als pressupostos dels anys 2021, 2022, 
2023 i 2024, amb el desglossament següent: 24.000,00 euros amb càrrec al pressupost 
2021; 24.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2022; 24.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2023; i, 24.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2024, condicionat a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient. FACULTAR el Sr. Agustí Abelaira Dapena, 
Gerent de Recursos, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que 
se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

25. – (21XC0121) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb 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 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, pel desenvolupament del programa "Llegat Pasqual 
Maragall", per un import de 50.000,00 euros corresponent al 49,02 % del cost total del 
projecte; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa a favor de la Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) amb NIF G64693914, 
per un import de 50.000,00 euros amb càrrec a la partida 0705-48766-91221 del 
pressupost de l'any 2021; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord 
amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de 
documents que se'n derivin. 

26. – (21XC0139) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Araguaia per promoure un acte d'homenatge cívic que reconegui la figura 
del Bisbe Pere Casaldàliga que es durà a terme a la ciutat de Barcelona; FACULTAR 
l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del 
present conveni i la resta de documents que se'n derivin. 

27. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el 
document de 17 de juny de 2021. 

28. – (21XF0088) APROVAR l'acord de subscripció en el fons de capital risc 4FOUNDERS 
CAPITAL II FCRE SA, amb autorització de la CNMV número 30 i CIF A02718690, en 
virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona subscriurà una participació en el fons i farà 
una inversió per import màxim de 2.000.000,00 euros (condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en relació als exercicis 2022, 2023 i 2024), en els termes 
previstos als documents que regeixin el funcionament i operació de l'entitat. 
APROVAR la Side-letter, que estableix els termes particulars de la inversió que efectua 
l'Ajuntament de Barcelona. APROVAR l'acord de subscripció en el fons de capital risc 
SABADELL ASABYS HEALTH INNOVATION INVESTMENTS SCR SA, amb autorització de la 
CNMV número 277 i CIF A67293829, en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona 
subscriurà una participació en el fons i farà una inversió per import màxim 
d'1.000.000,00 euros (condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en relació 
als exercicis 2022, 2023 i 2024) en els termes previstos als documents que regeixin el 
funcionament i operació de l'entitat. APROVAR la Side-letter, que estableix els termes 
particulars de la inversió que efectua l'Ajuntament de Barcelona. APROVAR l'acord de 
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subscripció en el fons de capital risc ALDEA TECH FUND I-A FCR, amb autorització de la 
CNMV número 296 i CIF V01663020, en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona 
subscriurà una participació en el fons i farà una inversió per import màxim de 
3.000.000,00 euros (condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en relació 
als exercicis 2022, 2023 i 2024) en els termes previstos als documents que regeixin el 
funcionament i operació de l'entitat. APROVAR la Side-letter, que estableix els termes 
particulars de la inversió que efectua l'Ajuntament de Barcelona. RATIFICAR 
l'aprovació del contracte d'inversió, que sol·licita la subscripció al fons de capital risc, 
subscrit pel gerent de l'Àrea d'economia, Recursos i Promoció Econòmica, el 30 de 
març de 2021, a nom d'INVIVO VENTURES FCR, amb autorització de la CNMV número 
248 i CIF V67402131, en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona subscriurà una 
participació en el fons i farà una inversió per import màxim d'1.000.000,00 euros 
(condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en relació als exercicis 2022, 
2023 i 2024) en els termes previstos als documents que regeixin el funcionament i 
operació de l'entitat. APROVAR la Side-letter, que estableix els termes particulars de la 
inversió que efectua l'Ajuntament de Barcelona. RATIFICAR el compromís d'inversió, 
signat pel gerent de l'Àrea d'economia, Recursos i Promoció Econòmica, el 30 de març 
de 2021, davant de la "societat gestora" SUMA CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A. del fons de 
capital risc SC GROWTH FUND II PLUS FCRE, amb autorització de la CNMV número 17 i 
CIF V67524694, en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona subscriurà una 
participació en el fons i farà una inversió per import màxim de 2.000.000,00 euros 
(condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en relació als exercicis 2022, 
2023 i 2024) en els termes previstos als documents que regeixin el funcionament i 
operació de l'entitat. APROVAR la Side-letter, que estableix els termes particulars de la 
inversió que efectua l'Ajuntament de Barcelona. CONDICIONAR, d'una banda, en els 
casos que s'escaigui, la formalització de la subscripció al fons de capital de risc a 
l'obtenció de l'informe previ del Departament d'Economia de la Generalitat previst a la 
lletra c) de l'art. 206.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, 
RATIFICAR en aquelles casos en què l'acord de subscripció ja s'ha formalitzat, la 
formalització de l'adquisició a partir de la prèvia obtenció de l'informe previ 
mencionat. 

29. – (20001211L03-001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
30.06.2022, el LOT 3 (Via Laietana, Plaça Urquinaona i Av. Paral.lel) del contracte núm. 
20001211L03-001, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, adjudicat a 
l'empresa XIMENEZ CATALUNYA SLU, amb NIF B65848889, per un import total de 
74.657,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 18.664,25 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 15.425,00 euros i import IVA de 3.239,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 55.992,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
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import net de 46.275,00 euros i import IVA de 9.717,75 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

30. – (20001211L11-001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
30.06.2022, el LOT 11 (Mercats municipals de Barcelona) del contracte núm. 
20001211L11-001, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca 
a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, adjudicat a 
l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, S., amb NIF B23411887, per un import 
total de 79.860,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 19.964,94 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 16.499,95 euros i import IVA de 3.464,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 59.895,06 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 49.500,05 euros i import IVA de 10.395,01 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

31. – (21XC0134) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, per tal d'articular la 
col·laboració i la participació de les parts sota signants per tractar de millorar la 
qualitat de vida de les persones malaltes de càncer que treballen a l'Ajuntament i als 
mercats municipals, o desenvolupen la seva activitat professional o laboral als sectors 
del comerç i de la restauració. FACULTAR l'Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Regim Interior i Hisenda de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n 
derivin. 

32. – (21XF0724) APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria del 
2021 de l'Ajuntament de Barcelona per a l'atorgament de subvencions a empreses 
dels sectors del turisme i oci, incorporades a l'Annex d'aquest acord. ORDENAR la 
publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, així com la inserció d'una 
referència d'aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE les Bases a informació 
pública per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació del Butlletí Oficial 
de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR definitivament 
aquestes Bases i la convocatòria sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions 
durant el període d'informació pública que facin necessària la seva modificació. OBRIR 
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el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de l'aprovació definitiva de les bases 
reguladores, per la presentació de sol·licituds en les condicions previstes a les bases. 
AUTORITZAR la despesa per un import de 2.500.000,00 euros amb càrrec a la partida 
D/0700/48909/43215 del pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Barcelona. 

33. – (DP-2021-28119) ACCEPTAR a benefici d'inventari, d'acord amb l'article 32.1 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals de Catalunya, l'herència de la senyora Concepción Chueca Gili, en virtut del 
testament de data 28 de març de 2018 atorgat davant del Notari de Barcelona Sr. Joan 
Rúbies Mallol, amb número de protocol 1.189, instituïda en quant un 16,66% (1/3 part 
indivisa del 50% del cabdal hereditari) a favor de l'entitat municipal "Centre d'Acollida 
d'Animals de Companyia" per destinar-la a la cura i atenció dels animals; AGRAIR a la 
senyora Concepción Chueca Gili la seva generositat; i FACULTAR el senyor Xavier Poza 
Gonzalo, Director de Patrimoni, i la senyora Rocío Benito Arranz, Directora de Serveis 
de Recursos i Inventari, indistintament, per a dur a terme tots els actes necessaris per 
a l'execució material del present acord. 

34. – (3-078/2021) APROVAR l'expedient núm. 3-078/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 20.000.000,00 euros, per atendre les despeses 
derivades de l'actuació inversora P.11.7077.01 "Rehabilitació en transició energètica. 
Ajuts, de l'executor Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
(IMHiRB), de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 21060391; i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

35. – (3-079-2021) APROVAR l'expedient núm. 3-079/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 190.631,16 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. 
21060491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

36. – (3-081/2021) APROVAR l'expedient núm. 3-081/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 1.000.000,00 euros, per atendre transferència 
de crèdit a la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) per garantir la 
continuïtat de les activitats fundacionals de l'entitat consistents en promoció de la 
vela oceànica tant en l'àmbit tècnic, com industrial i formatiu, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable núm. 21060991; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

37. – (20210059DL01) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L01, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
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Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible - Lot 1 Park Güell" a OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF 
A60514643, amb una baixa del 19% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim d'1.500.000,00 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 1.239.669,42 euros 
corresponen al preu net i 260.330,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505; un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 
375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. 
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 
61.983,47 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d'Arquitectura Urbana i Patrimoni. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

38. – (20210059DL02) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L02, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible – Lot 2 Monuments" a OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF 
A60514643, amb una baixa del 20,50% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim de 4.560.000,00 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 3.768.595,04 euros 
corresponen al preu net i 791.404,96 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 570.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) d'1.140.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505; un import (IVA inclòs) d'1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) 
d'1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 570.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
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el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
188.429,75 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d’Arquitectura Urbana i Patrimoni. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

39. – (20210059DL03) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L03, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible - Lot 3 Edificis" a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL, amb NIF 
B62554035, amb una baixa del 19,59% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim de 3.040.000,00 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 2.512.396,70 euros 
corresponen al preu net i 527.603,30 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505; un import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 
760.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. 
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 
125.619,84 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d'Arquitectura Urbana i Patrimoni. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

40. – (20210059DL04) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L04, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible - Lot 4 Monestir de Pedralbes" a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS 
SL, amb NIF B62554035, amb una baixa del 26,74% sobre els preus unitaris, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
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que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim 
d'1.500.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
1.239.669,42 euros corresponen al preu net i 260.330,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 
375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un 
import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 187.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505. 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 61.983,47 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d'Arquitectura 
Urbana i Patrimoni. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districtes de Sant Andreu i Sant Martí

41. – (10BC 2021/070) APROVAR el Projecte modificat del projecte executiu de reforma de 
l'avinguda Meridiana entre el carrer Mallorca i els carrers Navas de Tolosa / Josep 
Estivill, Fase 1, als districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb
l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica 
d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el 
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 6.138.981,27 euros, el 21% 
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
ofertada per l'adjudicatari (5.136.363,18 euros IVA inclòs) i l'import de les 
modificacions proposades (1.002.618,09 euros IVA inclòs) consistents a grans trets en 
la reducció d'un carril de circulació, en sentit sortida de Barcelona, per a incorporar 
una jardinera correguda al costat Besós, d'acord amb el nou criteri establert pel 
Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona atès l'evolució a la baixa de 
les dades de transit i que suposa incorporar l'àmbit 2 (Mallorca - Navas de Tolosa / 
Josep Estivill) definit al "Projecte executiu de la reforma de l'Avinguda Meridiana, 
entre els carrers València i Navas de Tolosa / Josep Estivill (Fase 2)", aprovat 
definitivament el 18 de març de 2021, així com els increments d'amidaments que han 
sorgit des de l'inici de les obres, que representen el 19,52% d'increment sobre el 
contracte signat per l'adjudicatari i del 15,74% d'increment sobre l'import màxim de 



CG 23/21 19/30

modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat 
(6.368.509,89 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de 
l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 
31 d'octubre de 2019 (6.591.099,24 euros IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

Districte de Sants-Montjuïc

42. – (3BD 2018/112) APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització de la 
Plaça Falset i entorns, al Districte de Sants-Montjuïc 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'1.457.353,34 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; SOTMETRE'L a 
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i 
en un dels diaris dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; NOTIFICAR als interessats en aquest 
procediment; i TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin 
formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes 
que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte. 

Districte de les Corts

43. – (21ju50) APROVAR la liquidació prèvia a la definitiva formulada per l'Incasol en relació 
a la Fase I de l'execució de la MPGM Colònia Castells, pel sistema d'expropiació, que 
ascendeix a la quantitat d'1.472.793,44 euros, de conformitat amb informes emesos 
pel Director de serveis de Gestió Urbanística i que figuren a l'expedient. AUTORITZAR 
la despesa d'1.472.793,44 euros amb càrrec a la dotació econòmica aprovada per la 
Comissió de Govern l'11 de febrer de 2021, codi actuació P.04.6817.91. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

44. – (5BD 2021/083) APROVAR inicialment el Projecte actualitzat de reurbanització dels 
carrers Lleó XIII i Garcia Mariño (Tram C), al districte de Sarrià-Sant Gervasi a 
Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 45 (projecte revisat) 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 
453.994,29 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l'import addicional de 
207.701,25 euros (IVA inclòs) al pressupost del Tram C de 246.293,04 euros (IVA 
inclòs) que figurava al Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) del projecte principal 
del que se'n deriva i que té com a finalitat segregar en un document independent el 
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conjunt de treballs que resten pendents d'execució (Tram C - Reurbanització del carrer 
Lleó XIII entre el carrer Mas Yebra i el passeig de Sant Gervasi) prèvia actualització del 
pressupost del projecte per tal d'adaptar-lo al banc de preus actual, així com la 
incorporació de nous requeriments per parts dels Responsables de l'Espai Públic 
afectats durant el procés de convalidació del nou Informe Tècnic del Projecte; ACLARIR 
que el present projecte forma part d'una unitat superior que és el "Projecte executiu 
de la reurbanització dels carrers de Lleó XIII i García Mariño, al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi - Trams A, B, C i D - Exp. 5BD 2012/073" aprovat definitivament per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 10 de desembre de 2014 amb un Pressupost per al 
Coneixement de l'Administració (PCA) d'1.426.818,51 euros (IVA inclòs) i que incloïa 
l'esmentat Tram C per un import de 246.293,04 euros (IVA inclòs); APROVAR les bases 
del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la 
servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor 
d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR la Gerent 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi per aprovar i formalitzar els convenis específics, 
que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 
16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, 
a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents; TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no 
s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut 
informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte. 

Districte de Nou Barris

45. – (19g445) 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 unitat d'actuació del subàmbit de l'illa Q parcial, inclosa a l'àmbit del PERI per a la 
Remodelació de cinc illes al Turó de la Peira per un import de 654.454,38 euros iva 
exclòs. El compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació preveia unes 
càrregues urbanístiques per import de 261.480,36 euros iva exclòs. Existeix un excés 
de quotes ingressades pendent de retornar a l'únic propietari de l'àmbit, a 
l'Ajuntament de Barcelona, per valor de 146.497,39 euros iva exclòs. SOL·LICITAR el Sr. 
Registrador de la Propietat la cancel·lació de l'afectació de les finques de resultat al 
saldo del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel·lació referenciat. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major 
circulació de la província; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE 
compte a la Comissió d¿Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Andreu

46. – (21SD0214PU) APROVAR inicialment, la modificació del "Projecte constructiu 
d'urbanització del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes-RENFE, Subàmbit 2, 
PAU 1 (parcial) i PAU 2 a Sant Andreu" que fou aprovat definitivament per acord de la 
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Comissió de Govern en sessió de 26 de novembre de 2014 (expedient núm. 14P0015) 
(publicat al BOPB de 17/12/2014) en una superfície de 30.310 m2 corresponent al 
"Projecte d'urbanització d'un àmbit parcial del pla de millora urbana del sector 
Colorantes-Renfe, subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu, a Barcelona. 
Fase 1. Terraplenat i precàrrega. Gener 2021", d'acord amb l'Informe Tècnic del 
Projecte (ITP amb qualificació B) de data 20 de gener de 2021 que figura a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb pressupost de 
2.562.213,61 euros (21% IVA inclòs) amb la finalitat d'adequar el projecte a la 
normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions tècniques dels diferents REP's 
responsables d'Espai Públic, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya. SOTMETRE'L al tràmit d'informació pública durant el termini 
d'un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest procediment. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

47. – (21SD0215PU) APROVAR inicialment, la modificació del "Projecte constructiu 
d'urbanització viària de l'àmbit de Sant Andreu", formulat per Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA, que fou aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 19 de gener de 2012 (expedient núm. 11P0013) (publicat al BOPB de 
20/02/2012) en una superfície de 6.170 m2 corresponent al "Projecte d'urbanització 
d'un àmbit parcial del pla de millora urbana del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, 
PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu, a Barcelona. Fase 1. Terraplenat i precàrrega. 
Gener 2021", d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) de 
data 20 de gener de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dona per reproduït, amb pressupost de 433.270,32 € (21% IVA inclòs) amb 
la finalitat d'adequar el projecte a la normativa tècnica vigent i als nous plecs de 
condicions tècniques dels diferents REP's responsables d'Espai Públic, d'acord amb allò 
que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. SOTMETRE'L al tràmit 
d'informació pública durant el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent al 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari 
dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

48. – (19PL16741) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de l'equipament 
situat a l'Avinguda Meridiana 339-347, al Districte de Sant Andreu; promogut per IRE-
RE MERIDIANA J.V. SLU; 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. 
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Districte de Sant Martí

49. – (21g68) DESESTIMAR per improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4t lletra d) 
de l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
l'advertiment del propòsit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei 
formulat el 21 de gener de 2021 per la senyora Maria Teresa Pibernat Tarrats en 
relació a la finca del carrer de la Verneda, 1B-3, qualificada de parcs i jardins actuals de 
caràcter local (clau 6a) per la Modificació del Pla General Metropolità del sector Sant 
Andreu-Sagrera de Barcelona, aprovat definitivament el 12 de desembre de 1996 pels 
motius que figuren a l'informe del Departament d'Expropiacions de la Direcció de 
Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 19 de maig de 
2021, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament 
reproduït. 

50. – (21SD0224PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística 
2 (PAU 2) del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de 
Roda, Perú i la prolongació virtual del carrer provençals, al Districte 22@ de Barcelona, 
que fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal 5 de febrer 
de 2010 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de data 26 de febrer de 
2010) promogut per la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 2 del 
referit Pla de Millora, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) 
de data 18 de maig de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 925.453,80 euros, el 21% de 
l'impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 
119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme. SOTMETRE'L al tràmit d'informació pública durant el termini d'un 
mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, 
mitjançant la inserció de l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
i en un diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR el present acord als 
interessats i COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

51. – (21PL16846) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el PEIMU per a la concreció dels sòls d'equipament i zona 
verda del recinte industrial 'Palo Alto' i per a la regulació de l'equipament situat a la 
Nau E del Recinte; d'iniciativa municipal; 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. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

52. – (20200224) ADJUDICAR el contracte núm. 20002962, que té per objecte la 
contractació del servei de Secretaria Tècnica de l'Acord Ciutadà i de l'Estratègia 
d'Inclusió que inclou el suport i acompanyament tècnic, metodològic i administratiu, la 
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gestió operativa de les eines de comunicació i difusió i l'organització i suport logístic 
de les activitats organitzades en el marc de l'Acord Ciutadà i de l'Estratègia d'Inclusió a 
l'empresa ESTRATÈGIES QUALITAT URBANA, S.L. amb NIF B60838307 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, per un import màxim de 
521.682,87 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
431.142,87 euros corresponen al preu net i 90.540,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 130.420,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200; un import (IVA inclòs) de 260.841,43 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23034 0200; un import (IVA inclòs) de 130.420,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
26.139,62 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al senyor Sergi Marti Moreno, Cap de 
departament de Participació Social. ALLIBERAR la quantitat de 110.896,03 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.366,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23034 0200; un import (IVA inclòs) de 55.448,02 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 
0200; un import (IVA inclòs) de 54.081,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

53. – (0730-19) PRORROGAR per un període comprès des del 04.09.2021 fins el 03.09.2022, 
el contracte 19002467-001 que té per objecte el Servei d’informació, d’assessorament 
i d’acompanyament jurídic a sol·licitants d’asil i refugiats al SAIER (Servei d’Atenció a 
Immigrants, Emigrants i Refugiats), amb mesures de contractació pública sostenible, 
adjudicat a l'empresa ACCEM, amb NIF G79963237, per un import total de 191.135,16 
euros (IVA exempt), 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 62.118,93 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23164 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 129.016,23 euros, IVA exempt, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 



CG 23/21 24/30

54. – (20210175) APROVAR, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Comitè 
UNRWA Espanya amb NIF núm. G84334903, per a l'execució del projecte 
Promoviendo la prestación de servicios de salud materno-infantil en la franja de gaza 
para garantizar el derecho a la salud de las mujeres refugiadas de palestina en el 
centro de salud de Sabra, amb la finalitat de suport a les funcions pròpies d'atenció 
humanitària de la població palestina refugiada a la Franja de Gaza, 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 95.000,00 euros, equivalent al 49,92% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 190.287,00 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 
Comitè UNRWA Espanya, la despesa total de 95.000,00 euros, equivalent al 49,92% 
del cost total del projecte (190.287,00 euros) a càrrec de la partida 
D/0200/48844/23291, del pressupost de l'any 2021 de la Direcció de Justícia Global i 
Cooperació Internacional. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb el conveni. FACULTAR l'ma. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d'Alcaldia 
de l' Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de 
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix. 

55. – (20210166) APROVAR les bases específiques de la XVI edició del Premi 25 de 
novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, per a 
l'any 2021, de conformitat amb les bases reguladores aprovades per Comissió de 
Govern, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24.03.2021; 
CONVOCAR, en règim de concurrència competitiva, la XVI edició del Premi 25 de 
novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, per a 
l'any 2021, sota el lema BCN Antimasclista; Desobeeix el Masclisme!. AUTORITZAR la 
despesa per un import de 15.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0200-8101-23241 
de l'exercici pressupostari 2021. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant 
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Districte de Ciutat Vella

56. – (20192001) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels 
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent 
gran del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa ESPORT 3 SERVEIS 
ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713, consistent en eximir l'import anual del cànon a 
abonar corresponent al període de l'1 de gener de 2021 al 30 de juny de 2021, d'acord 
amb els informes i documentació que consta a l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a 
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
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notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de les Corts

57. – (21XC00043) APROVAR el Conveni de col·laboració entre, d'una part, l'Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Les Corts i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) i, d'altra part, l'ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA amb NIF 
G60511748, i la FEDERACIO PLATAFORMA D'ENTITATS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE LES CORTS, amb NIF G64457286, pel desenvolupament del projecte 
"PIS D'AUTONOMIA AMB SUPORT" per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb 
el que s'instrumenta l'atorgament d'una subvenció directe i de caràcter excepcional 
per un import total de 40.000,00 euros, el que suposa que la part subvencionada per 
part del Districte de Les Corts representa el 31,93 % del total del projecte i la part 
subvencionada total de l'Ajuntament és del 70,25%, essent l'import total del projecte 
de 125.275 euros, d'acord amb les determinacions previstes al conveni, de 
conformitat amb el que preveu els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de 
l'ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA amb NIF G60511748, per un import de 
40.000,00 euros, dels quals, 20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
48903 del programa 23411 del pressupost de l'any 2021, i 20.000,00 euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària 48903 del programa 23411, del pressupost de l'any 2022, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària perquè, presenti la justificació de l'aplicació 
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte desè del conveni, en un termini de sis 
mesos a comptar des de la transferència dels fons rebuts o dins dels tres mesos 
posteriors a la data de finalització de l'execució del projecte. FACULTAR l'Im. Sr. Joan 
R. Riera i Alemany, 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. 

58. – (21XC00044) APROVAR el Conveni de col·laboració entre, d'una part, l'Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Les Corts i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) i, d'altra part, la FUNDACIO 1957 PRO-PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
DE LES CORTS, amb NIF G65334930, i COORDINADORA PRO-PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE LES CORTS amb NIF V62858279, pel desenvolupament del projecte, 
PER FI A LA MEVA LLAR, per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb el que 
s'instrumenta l'atorgament d'una subvenció directe i de caràcter excepcional per un 
import total de 40.000,00 euros el que suposa que la part subvencionada per part del 
Districte de Les Corts representa el 22,18% del total del projecte i la part 
subvencionada total de l'Ajuntament és del 48,79%, essent l'import total del projecte 
180.367,40 euros, d'acord amb les determinacions previstes al conveni, de 
conformitat amb el que preveu els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR 
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la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de 
Fundació 1957 Pro-Persones amb Diversitat Funcional de les Corts, amb NIF 
G65334930, per un import de 40.000,00 euros, dels quals, 20.000,00 euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària 48903 del programa 23411 del pressupost de l'any 2021, i 
20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 48903 del programa 23411 del 
pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària perquè, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte desè del 
conveni, en un termini de sis mesos a comptar des de la transferència dels fons rebuts 
o dins dels tres mesos posteriors a la data de finalització de l'execució del 
projecte. FACULTAR l'Im. Sr. Joan R. Riera i Alemany, 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. 

Districte d'Horta-Guinardó

59. – (19003191-002) ESTABLIR la suspensió parcial del Lot 2 del contracte 19003191, que 
té per objecte la gestió del Casal de gent gran de Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran 
de Sant Genís, adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,S.L, amb CIF 
B59545913, des del dia 17 de març de 2020 inclòs i fins la data de l'aixecament de la 
suspensió, de conformitat amb l'acta de suspensió parcial del contracte. RATIFICAR 
l'aixecament de la suspensió del Lot 2 del contracte 19003191, que té per objecte la 
gestió del Casal de gent gran de Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís, 
adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,S.L, amb CIF B59545913, des del dia 2 
de juliol de 2020 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 el present acord al contractista. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

60. – (20224002) APROVAR les Bases particulars del procediment de pública concurrència 
per adjudicar la gestió cívica del Casal de Joves del Clot. CONVOCAR la pública 
concurrència per la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 34.000,00 euros que anirà a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 489.03 232.22 06.10 del pressupost de l'any 2022, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que 
l'execució de la gestió cívica s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

61. – (20214200_21001966) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d'impressió, 
escaneig i còpia de documents a les dependències de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les previsions del PPT, i amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21001966, 
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mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 735.972,12 euros (IVA inclòs), determinat en funció 
d'un sistema mixt, a tant alçat i a preus unitaris, i un valor estimat de 973.186,28 
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 
despesa de 735.972,12 euros, dels quals 608.241,42 euros corresponen a l'import net i 
127.730,70 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
245.324,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21500/13011 0400; un import (IVA inclòs) de 245.324,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21500/13011 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 245.324,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21500/13011 0400, sotmès a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès 
que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

62. – (20214254_21002017) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament 
de terminals de ràdio digital TETRA i els seus accessoris, per a GUB i SPCPEIS, a 
l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions 
tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, 
amb núm. de contracte 21002017, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.083.954,92 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 985.413,56 euros, 
distribuït en els següents lots [LOT 1: Adquisició de terminals de radio digital TETRA i 
els seus accessoris, per a la GUB, per un import de 904.052,88 euros, IVA inclòs; LOT 
2: Adquisició de terminals de radio digital TETRA i els seus accessoris, per a SPCPEIS, 
per un import de 179.902,04 euros, IVA inclòs]; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada despesa d'1.083.954,92 euros, dels quals 895.830,51 euros 
corresponen al pressupost net i 188.124,41 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 764.280,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400 (Lot 1); un import (IVA inclòs) de 
139.772,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/62577/13212 0400 (Lot 1) i un import (IVA inclòs) de 179.902,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400 (Lot 2), 
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. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

63. – (2021-0043 / 21XC0093) APROVAR el conveni específic entre l'Ajuntament de 
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Barcelona i l'Associació de Software Lliure Decidim amb NIF G67401174, que 
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter 
excepcional per al desenvolupament del projecte "Coordinació de la Comunitat 
Decidim: integració i consolidació de desenvolupaments", derivat del conveni marc de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, el Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i l'Associació de 
Software Lliure Decidim per al suport al projecte Decidim i a la seva comunitat, per un 
import de 50.000,00 euros, equivalent al 49,21% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 101.600,00 euros i una durada fins al 31 de desembre 
de 2021, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor l'Associació de 
Software Lliure Decidim amb NIF G67401174 la despesa per un import de 50.000,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/92419 0800 del pressupost de 
l'any 2021. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres 
meses, a comptar des del 31 de desembre de 2021, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte sisè del conveni específic. 
FACULTAR l'Im. Sr. Marc Serra Solé, Regidor de Drets de Ciutadania i de Participació de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni específic, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. 

Districte de Ciutat Vella

64. – (20192000) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L02 que té per objecte la gestió 
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic 
Convent Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa TRÀNSIT 
PROJECTES SL amb NIF B59489351, consistent en reduir de forma proporcional 
l'import anual del cànon a abonar corresponent al període de l'1 de gener al 30 de 
juny de 2021, en un import de 2.761,89 euros, d'acord amb els informes i 
documentació que consta a l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella 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 Drets Socials, Cultura i 
Esports 

Districte d'Horta-Guinardó

65. – (19000186-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de juliol de 2021 fins 
el 30 de juny de 2023, el contracte 19000186 que té per objecte la Gestió i 
dinamització de centre cívic Guinardó, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I 
GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL., amb NIF B59960526, per un import total de 
629.170,38 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 157.292,59 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
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l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 129.993,88 euros i import IVA de 27.298,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0607, 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 314.585,19 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 259.987,76 euros i import IVA de 54.597,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 157.292,60 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 129.993,88 euros i import IVA de 27.298,72 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. NOTIFICAR 
el present acord al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

66. – (20004419) ALLIBERAR la quantitat de 48.155,60 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004419 que té per objecte la Gestió del Centre 
Cívic Matas i Ramis, el qual ha estat adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, 
amb NIF B63033740, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 10.032,42 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; un 
import (IVA inclòs) de 24.077,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 14.045,38 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

67. – (09-CONV-622/2021) APROVAR el conveni de gestió cívica entre l'Ajuntament de 
Barcelona-Districte de Sant Andreu, i l'Associació de Veïns de Congrés Indians, per a la 
gestió de l'equipament del Centre Cívic Can Clariana Cultural i l'Espai Acàcies, pel 
període 1 de juliol de 2021 i fins el 31 de desembre de 2024; ATORGAR una subvenció 
directa i de caràcter excepcional, a favor de l'Associació de Veïns de Congrés Indians, 
amb NIF G58071291, per un import de 100.692,26 euros, per a l'anualitat 2021, de 
201.384,52 euros, per a l'anualitat 2022, de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2023 i 
de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2024, equivalent al 85,83% del cost total del 
projecte de 821.158,43 euros, d'acord amb l'establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la 
normativa general de subvencions de l'Ajuntament; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa de 704.845,82 euros, amb el desglossament de 100.692,26 euros, per a 
l'anualitat 2021, de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2022, de 201.384,52 euros, per 
a l'anualitat 2023 i de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2024, amb càrrec als 
pressupostos municipals de cada anualitat i a la partida 48903/92416, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent en els exercicis 
posteriors a l'actual; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març 
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de 2025, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu 
amb aportació d'informe d'auditor condicionat al compliment dels requisits de l'article 
74.1 del RD 887/2006, d'acord amb el què estableix l'article 10è de la Normativa 
general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona; FACULTAR la gerent del 
Districte de Sant Andreu per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin; DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

68. – (20S05804) APROVAR inicialment les bases dels Premis Sant Andreu, edició 2021; 
SOTMETRE a informació pública les esmentades bases durant un termini de vint dies 
hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament, tràmit del qual 
s'inserirà una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi que les 
persones interessades puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si escau, les 
al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases dels 
premis Sant Andreu, 2021, en cas que transcorri el tràmit d'informació pública sense 
que es presentin al·legacions, i en aquest cas convocar el premi mitjançant la 
publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la 
despesa de 2.500,00 euros, a càrrec de la partida 48101/33411 del pressupost de 
l'exercici 2021. 

b) Mocions

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