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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 20 de maig de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 20 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Albert Batlle 
Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa 
Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David 
Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan 
Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que 
certifica.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Laura 
Pèrez Castaño i Joan Subirats Humet.

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

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

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

La Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 13 de maig 
de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents:
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (611.2021.046) El Conseller delegat de BIMSA, el 4 de maig de 2021, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte de millora de la 
senyalització vertical a la ciutat de Barcelona 2020-2021. Lot 1: Districtes de Ciutat 
Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi i Lot 2: Districtes de Gràcia, 
Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí amb mesures de contractació pública 
sostenible – 611.2021.046, amb un pressupost de licitació de 623.862,26euros, IVA 
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 754.873,33 euros i un valor 
estimat de 748.634,71 euros, IVA exclòs i una durada de 4 mesos cada lot. 

Districte de Ciutat Vella

2. – (601.2020.047) El Director General de BIMSA, el 8 d’abril de 2021, ha 
resolt ADJUDICAR el contracte de les Obres de cobriment amb lluerna del pati de la 
Casa Padellàs, de la reforma de la seu del MUHBA, al districte de Ciutat Vella a 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible – 601.2020.047, a la UTE 
VORACYS-DUOCASTELLA, CASA PADELLÀS, per un import de 403.791,44 euros (IVA 
exclòs) que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 488.587,64 euros i un valor 
estimat del contracte de 484.549,73 euros (IVA exclòs) i una durada de 5 mesos. 

Districte de l'Eixample

3. – (602.2021.013) El Conseller delegat de BIMSA, el 18 de març de 2021, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu 
actualitzat d'arranjament del c. Villarroel entre Gran Via de les Corts Catalanes i el c. 
Provença i renovació de l'enllumenat, al districte de L'Eixample. Fase2: Separata Tram 
comprés entre l'Av .de Roma i el c. Provença, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb un pressupost de licitació de 600.313,09 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 726.378,84 euros i un valor estimat de 
720.375,71 euros, IVA exclòs i una durada de 6 mesos. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

4. – (605.2021.010L01) El Consell d’Administració de Barcelona d’infraestructures 
municipals, SA, el 29 d’abril de 2021, ha resolt ADJUDICAR el contracte de les Obres 
del nou equipament a la Plaça Sarrià (biblioteca i seu del districte), així com les obres 
d’obertura del carrer Menor de Sarrià i re pavimentació del tram de vorera del passeig
de la Bonanova i de la zona d’accés del nou equipament, al districte de Sarrià Sant 
Gervasi, a Barcelona amb mesures de contractació publica sostenible lot 1: edifici obra 
civil, instal·lacions 1, vigilància i coordinació i obres d’urbanització”, a la mercantil UTE 
Copisa Constructora Pirenaica, SA - Solvetia, SL per un import de 8.057.033,10 euros 
(IVA exclòs) que incloent iva ascendeix a la quantitat de 9.749.010,051 euros i una 
durada de 24 mesos. 

5. – (605.2021.010L02) El Consell d’Administració de Barcelona d’infraestructures 
municipals, SA, el 29 d’abril de 2021, ha resolt ADJUDICAR el contracte de les obres del 
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nou equipament a la plaça Sarrià (biblioteca i seu del districte), així com les obres 
d’obertura del carrer Menor de Sarrià i re pavimentació del tram de vorera del passeig 
de la Bonanova i de la zona d’accés del nou equipament, al districte de Sarrià Sant 
Gervasi, a Barcelona amb mesures de contractació publica sostenible lot 2: 
instal·lacions a la mercantil Cobra instalaciones y servicios, S.A per un import de 
2.520.896,83 euros (IVA exclòs) que incloent iva ascendeix a la quantitat de 
3.050.285,16 euros i una durada de 12 mesos. 

Districte de Sant Andreu

6. – (609.2021.033) El Conseller delegat de BIMSA, el 15 de abril de 2021, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte executiu de 
reurbanització del c. Gran de Sant Andreu Tram 2 entre el c. de Joan Torras i la Plaça 
de Mossèn Clapés. barri de Sant Andreu de Palomar al districte de Sant Andreu, amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 
3.402.744,46 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
4.117.320,80 euros i un valor estimat de 4.083.293,35 euros, IVA exclòs i una durada 
de 12 mesos. 

7. – (609.2021.035) El Conseller delegat en representació del Consell d’Administració de 
BIMSA, el 20 d’abril de 2021, ha resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les 
obres d'execució de l'Escola de Música i finalització de la Fàbrica de Creació a la Nau 
central del recinte Fabra i Coats a Barcelona. Lot 1 obra civil, Lot 2 instal·lacions, amb 
mesures de contractació pública sostenible – 609.2021.035, amb un pressupost de 
licitació de 8.083.669,34 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 9.781.239,90 euros i un valor estimat de 11.357.079,08 euros, IVA exclòs i una 
durada de 22 mesos cada lot. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

8. – (20200119-IMSS) Resolució de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, 
de 24/04/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00128, per la gestió d’un mercat laboral 
de treball reservat per a persones procedents de col·lectius vulnerables a la ciutat de 
Barcelona, en el marc del projecte LÀBORA, durant l’any 2020, a favor de les entitats 
ECAS (amb CIF núm. G63228720), FEICAT (amb CIF núm. G64923188) i CREU ROJA 
(amb Q2866001G) per import de 3.087.000,00 euros 

9. – (20200041-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
15/06/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00131, pel finançament del projecte Banc 
de Productes No Alimentaris que es centra en la redistribució de productes no 
alimentaris entre entitats d’acció social, per a la seva posterior distribució, de manera 
gratuïta, a persones pertanyents als col·lectius més fràgils de la societat, que estiguin 
en risc o ja pateixin l’exclusió social i requereixin d’una especial atenció motivada per 
les dificultats econòmiques, laborals, socials i/o familiars, durant l’any 2020, a favor de 
l’Associació Cívica La Nau, amb NIF número G-61677597, per import de 30.000 euros. 
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10. – (20200302-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
29/07/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00137, pel desenvolupament de les 
activitats previstes en el projecte Programa d’Entregues Socials, durant l’any 2020, a 
favor de la Fundació Formació i Treball (F i T) amb NIF G-60229846 per import de 
390.000,00 euros 

11. – (20200357-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
21/10/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00144, per a la realització del projecte 
anomenat. Acompanyament i Suport per l’Empoderament i l’Autonomia de les Dones 
en el Procés Maternal, durant l’any 2020, a favor de l’entitat Congregación Siervas de 
la Pasión, amb NIF R-0800086A per import de 40.000,00 euros 

12. – (20200410-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
21/10/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00143, pel desenvolupament del projecte 
HÀBITAT durant l’any 2020, a favor de l’entitat FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA 
INTEGRACION SOCIOLABORAL (RAIS), amb NIF G-83207712 per un import de 140.000 
euros 

13. – (20200433-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
9/11/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00146, pel desenvolupament del projecte 
Acompanyament a persones grans que pateixen soledat o aïllament a Barcelona 2020, 
durant l’any 2020, a favor l’entitat Fundació Amics de la Gent Gran, per import de 
65.000,00 euros 

14. – (20200442-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
11/11/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00147, per a la realització del projecte 
anomenat Acollida i acompanyament a famílies monoparentals en situació de 
vulnerabilitat, durant l’any 2020, a favor l’entitat Fundació Benèfica Maria Raventós 
per import de 30.000,00 euros 

15. – (20200360-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
27/11/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00149, per al finançament del projecte 
Temps de Joc Agost, durant el 3 al 28 d’agost de 2020, a favor l’entitat Fundació 
Privada per l’Esport i l’Educació de Barcelona per import de 121.000,00 euros 

16. – (20200464-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
data 27/11/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00150, per a la realització del projecte 
anomenat Servei de Transició a l’Autonomia, durant l’any 2020, a favor de l’entitat 
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris per import de 30.000,00 euros. 

17. – (20200467-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, 
de 27/11/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00151, per a la realització del projecte 
anomenat Allotjament temporal amb suport educatiu Mambré (Llar Mambré), durant 
l’any 2020, a favor l’entitat Fundació Mambré per import de 128.650,00 euros 

18. – (20200474-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
01/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00153, per a la realització del projecte 
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anomenat Acompanyament a persones sense llar amb malalties cròniques, durant 
l’any 2020, a favor l’entitat Fundació Acollida i Esperança per import de 40.000,00 
euros. 

19. – (20200481-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
01/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00154, per a la realització del projecte 
anomenat Habitatge I + I Habitatge Supervisat, durant l’any 2020, a favor l’entitat 
Associació Prohabitatge per import de 80.000,00 euros. 

20. – (20200498-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
3/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00155, per a la realització del projecte 
anomenat Atenció Integral per a persones en situació de sense llar a Barcelona, durant 
l’any 2020, a favor del Centre d’Acollida Assís per import de 70.000,00 euros 

21. – (20200502-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
11/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00157, pel desenvolupament del projecte 
Recolzem els joves del Casc Antic 2020, durant l’any 2020, a favor de la Fundació Adsis 
per import de 75.000,00 euros 

22. – (20200508-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, 
de16/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00158, per a la realització del projecte 
anomenat Allotjament i acompanyament a persones sense llar d’Arrels Fundació, 
durant l’any 2020, a favor de l’entitat FUNDACIÓ ARRELS, per import de 110.000,00 
euros 

23. – (20200491-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
29/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00160, per al finançament del projecte 
TEIXIM BARRI, durant l’any 2020, a favor de l’associació FUNDACIO PRIVADA FAMÍLIA I 
BENESTAR SOCIAL, per import de 70.000,00 euros 

24. – (20200496-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
30/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00171, per a la realització del projecte 
anomenat Menjador Social Emmaús, durant l’any 2020, a favor de l’entitat FUNDACIÓ 
EMMAÚS OBRA SOLIDÀRIA, per import de 40.320,00 euros 

25. – (20200503-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
30/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00170, per a la realització del projecte 
anomenat UN PLAT PER AVUI, UN SERVEI PEL DEMÀ, durant l’any 2020, a favor 
l’entitat Fundació CANPEDRÓ per import de 53.000,00 euros 

26. – (20200511-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
30/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00169, per al finançament del projecte UN 
PLAT PER AVUI, UN SERVEI PEL DEMÀ, durant l’any 2020, a favor l’associació Fundació 
Canpedró per import de 73.181,33 euros 

27. – (20200494-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
31/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00179, per al finançament del projecte 
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anomenat SUPORT A LES NECESSITATS BÀSIQUES EN ALIMENTACIÓ DURANT LA 
COVID’19, durant el 14 de març fins al 31 de desembre 2020, a favor l’entitat Fundació 
ROURE per import de 250.000,00 euros 

28. – (20200495-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
31/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00180, per al finançament del projecte 
anomenat ÀPATS PER PERSONES AFECTADES COVID’19, durant el 14 de març fins al 31 
de desembre 2020”, a favor l’entitat Fundació ROURE per import de 71.000,00 euros 

29. – (20200530-IMSS) DONAR COMPTE de la Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal 
de Serveis Socials, de 31/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00174, per a la 
realització del projecte social a Barcelona, durant l’any 2020, a favor l’entitat CÀRITAS 
DIOCESANA DE BARCELONA per import de 591.500,00 euros 

30. – (20200534-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
31/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00175, per al finançament del projecte 
Cobertura Integral de Necessitats Bàsiques a Població en Extrema Vulnerabilitat, 
durant el 20 d’octubre fins al 31 de desembre de 2020, a favor l’entitat CREU ROJA 
ESPAÑOLA per import de 250.000,00 euros 

31. – (20200630-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
31/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00183, per al desenvolupament del 
projecte Tastet d’Oficis-Covid’19, durant el 2020, a favor l’entitat Plataforma d’Entitats 
de Roquetes per import de 79.000,00 euros 

32. – (20200617-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
31/12/2020, que APROVÀ la subvenció 20S00178, per al finançament del projecte 
Centre de distribució d’aliments Covid’19, durant el 2020, a favor l’entitat CREU ROJA 
ESPAÑOLA per import de 40.000,00 euros 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

33. – (C210000610) Resolució de la gerent de l’ICUB, de 4 de maig de 2021, que INICIA la 
tramitació del corresponent expedient de contractació que té per objecte els serveis 
de vigilància de seguretat per als actes culturals organitzats per l’Institut de Cultura de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb número de contracte 
21000551, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert i 
amb un pressupost total de licitació de 515.050,95 euros, IVA inclòs. AUTORITZA la 
indicada quantitat amb càrrec a les partides i pressupost que s’indiquen en el mateix 
document amb el següent desglossament net de 425.661,94 euros de pressupost net i 
89.389,01 euros d’IVA al tipus impositiu del 21% condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. APROVA les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la licitació per a la seva 
adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
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34. – (1208/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona de, 2 de 
maig de 2021, que APROVA el conveni de col·laboració entre aquest Institut i la Real 
Academia de Buenas Letras, amb CIF Q0868003E, que instrumenta l’atorgament d’una 
subvenció a aquest darrer, per import de 81.546,81 euros, pel període des de la data 
de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2021, pel finançament dels treballs 
d’adequació de la Galeria de Catalans Il·lustres que es troba al Palau Recasens. 

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. – (168/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramón Torrents Munt 
(mat. 71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de 
Serveis Jurídics de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (22FA1BIBA15), i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), per al curs acadèmic 2020-2021 fins al 10/07/2021; i l’activitat privada 
per compte d'altri de formació online en cursos virtuals en l’àmbit del dret públic a la 
Intersindical-CSC. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la de professor associat a temps parcial de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs 2020-2021, i la de l’exercici de l’activitat 
privada per compte d'altri de formació online en cursos virtuals en l’àmbit del dret 
públic a la Intersindical-CSC, 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. 

2. – (21000780) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de producció 
d’adaptacions de les campanyes i accions de comunicació de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21000780, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 484.000,00 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
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880.000,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 400.000,00 euros i import de l'IVA de 84.000,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 205.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 
242.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus donades les 
característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (0016/21) APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules 
particulars de la subhasta electrònica per determinar l’empresa adjudicatària i els 
preus unitaris del subministrament de consumibles d’informàtica estàndard, en el 
marc del procediment de contractació derivada de l’Acord Marc 0752/17 amb número 
de contracte 17002855, que té per objecte el subministrament de consumibles 
d’informàtica per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup 
Municipal, aprovat per resolució de la Comissió de Govern, de 28 de desembre de 
2017. CONVOCAR les empreses homologades a l’esmentat Acord Marc a la realització 
de la subhasta electrònica d’acord amb el plec de clàusules del mateix, els plecs de 
clàusules particulars de la subhasta i els articles 143 i 221.6.d) de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

4. – (18001130) PRORROGAR els 3 lots de l’Acord Marc amb número de contracte 
18001130 (exp. 0301/18), que té per objecte la fixació de condicions per a la prestació 
de serveis postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats 
que integren el seu sector públic depenent, amb mesures de contractació pública 
sostenible per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup 
Municipal, per un termini de 12 mesos comptat a partir del dia 21 de juny de 2021 fins 
el dia 20 de juny de 2022, a les següents empreses designades: Lot 1 (Productes amb 
seguiment d’informació): Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL NIF: B60261815. 
Lot 2 (Productes postals bàsics): Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL NIF: 
B60261815. Lot 3 (Paqueteria): General Courier Vallès, SL NIF: B61566964. Tot això en 
virtut del que estableix l'art. 23 i 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
d’aplicació a aquest Acord Marc segons el que preveu la disposició transitòria primera 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la clàusula 3 del 
PCAP i segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries que 
s’incorporen a l’expedient. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

5. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 20 de maig de 2021. 
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6. – (20002415L03-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el Lot 3 
del contracte 20002415L03-002 que té per objecte les pòlisses d’assegurances 
d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, vigent fins el 31 de 
desembre de 2022, per ampliació de la cobertura de les pòlisses, adjudicat a l'empresa 
MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA, amb NIF W2764898I, per un import 
màxim de 19.048,78 euros (IVA exempt), 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 9.524,39 euros, IVA exempt, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 9.524,39 euros a l'aplicació 
pressupostària D/16205/92211 0707. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 9.524,39 euros, IVA exempt, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA exempt) de 9.524,39 euros a l'aplicació 
pressupostària D/16205/92211 0707, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. FIXAR en 952,44 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos, per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

7. – (DP-2021-28132) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, al Sr. 
Luís Sala Forés, l’immoble situat al carrer del Comte Borrell núm. 55 (finca registral 
33.107 de la secció 2a del Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona), en exercici 
del dret de tempteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en virtut dels articles 1 i 
2 de les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de l’àrea de tanteig i 
retracte a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre de 2018 
per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona; APROVAR com a preu de 
la compravenda l’import 1.900.000,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR, el 
preu de la compravenda, amb càrrec a la partida pressupostària 0701 62211 15211, a 
favor del propietari Sr. Luís Sala Forés; ENCARREGAR a l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió i administració del immoble esmentat 
per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social i assequible; FORMALITZAR la 
compravenda prèvia cancel·lació, si s’escau, d’aquells gravàmens quin manteniment 
suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el 
Registre de la Propietat; i ANOTAR aquest bé a l’epígraf de béns immobles de 
l’Inventari Municipal amb la qualificació jurídica de Patrimoni Municipal d’Urbanisme. 

8. – (03-64/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-064/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2021, relatiu al Projecte del Districte de Ciutat Vella 
P.01.6048.02 d’instal·lació d’ una cabina sanitària auto rentable en la façana exterior 
del Centre Cívic Folch i Torres, per un import de 17.800,00 euros, per la disminució de 
la despesa de capital i l’increment de la despesa corrent del projecte, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21050695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
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Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

9. – (3-065/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-065/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb reconeixement d’ingrés de 
l’Institut Barcelona Esports per atendre despeses de gestió de la campanya de 
sol·licitud d’ajuts econòmics destinats a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la 
pràctica esportiva fora d’horari escolar a la ciutat de Barcelona corresponent al curs 
2021-2022, per un import de 79.667,61 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 21050795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

10. – (3-066/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-066/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 467.566,14 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. 
21050791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

11. – (3-067/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-067/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb el reconeixement d’Ingrés 
del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent a la tercera bestreta de la subvenció 
per atendre despeses del programa Treball i Formació 2016, el qual gestiona 
Barcelona Activa SAU SPM, per un import de 306.288,44 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21050895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

12. – (20160024C2) ACORDAR la continuïtat del contracte 15005162-003 que té per objecte 
"Serveis de manteniment, reparació i modificació equips i sistemes de regulació de 
trànsit de les Rondes de Dalt i Litoral, i el foment de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral" per un període comprès des del 
04.06.2021 fins el 03.11.2021 o fins la formalització del nou contracte del "Serveis de 
Manteniment i subministrament de les instal·lacions de regulació i control del Trànsit 
a les Rondes de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible" (Exp. 
20210092 - Contracte 21000620), en fase de presentació de ofertes des del 9.4.2021 
fins al 12.05.2021, adjudicat a l'empresa GESTIÓ DE TRÀNSIT RONDES INDRA 
SISTEMES, SA-GLOBALEC MANT. V, amb NIF U66805763, per un import total de 
680.641,13 euros (IVA inclòs) amb el desglossament següent: un import net de 
562.513,33 euros i import IVA de 118.127,80 euros amb tipus impositiu 21%, d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 680.641,13 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
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el desglossament següent: un import net de 562.513,33 euros i import IVA de
118.127,80 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

13. – (21S05193) APROVAR les tarifes que hauran de servir per establir la compensació 
tarifària de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per l'any 2021, 
de conformitat amb l'establert en el document Proposta de tarifes, que obra a 
l'expedient. ENCARREGAR a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà 
SA, la realització de projectes d'assessorament i suport tècnic per la prestació de 
serveis municipals a l'espai públic i altres serveis urbans i per la realització d'obres i 
inversions durant l'any 2021, de conformitat amb les prescripcions que s'estableixen 
en l'Encàrrec al mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Regional, Agència 
de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d'assessorament i suport 
tècnic a l'Àrea d'Ecologia Urbana per l'any 2021; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
per un import de 5.023.200,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/46421/15011 del pressupost 2021 de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, a favor 
de BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA amb NIF 
A60453271, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec al mitjà propi; 
FACULTAR la Gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana per la formalització de l'encàrrec i actes 
que se'n derivin. PUBLICAR l'encàrrec a la Plataforma de Contractació. 

14. – (21S05798) APROVAR inicialment les Bases reguladores dels Premis Escoles + 
Sostenibles, amb la finalitat de reconèixer les iniciatives dels centres educatius de la 
ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells educatius, per la implementació d'un 
pla d'acció d'educació per la sostenibilitat en el marc del programa Barcelona Escoles 
+ Sostenibles; SOTMETRE-LES a informació pública, d'acord amb l'article 124.2 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, durant un termini de 20 dies hàbils a comptar, d'acord amb 
l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona; ESTABLIR que, en cas que no es formulin 
al·legacions durant el termini d'informació pública, l'aprovació inicial d'aquestes bases 
esdevindrà definitiva sense necessitat d'un nou acord i, en aquest cas, PUBLICAR al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text de l'acord definitivament aprovat i 
el seu annex. 

15. – (21PL16835) MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió de 25 de 
març de 2021, relatiu a la suspensió de l’atorgament de llicències i/o comunicats i 
altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial per a la 
instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents de 
l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de l’administració 
ambiental (OMAIIA) i l’Ordenança d’establiments alimentaris Epígraf 12.51/6: Activitat 
amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a 
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l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering); i EC 
1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan disposin d’obrador, en el sentit 
d’EXCLOURE també de la suspensió, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord 
amb les determinacions de l’informe de la Gerència d’Urbanisme, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, els establiments amb 
obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic 
ni degustació (càtering), així com els especialistes alimentaris, plats preparats, quan 
disposin d’obrador, quan la superfície total de l’establiment, en ambdós casos, sigui 
com a màxim de 100m², i sempre que no disposin d’espais per a llogar a tercers; 
PRECISAR que la resta de determinacions de l’acord de la Comissió de Govern, adoptat 
en sessió de 25 de març de 2021 es mantenen inalterades; i PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí de la Província de Barcelona. 

Districte de Gràcia

16. – (21SD0023PO) APROVAR definitivament el Projecte Executiu de control d’accessos i de 
l’eix monumental del Park Güell, d’iniciativa municipal, a instància de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA d’acord amb els informes tècnics emesos amb qualificació B, 
favorable, de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de 4 de febrer de 2019 i de la 
Direcció de Patrimoni i de Memòria Historia i Patrimoni de 20 de febrer i 29 de maig 
de 2019 respectivament i amb l’Auditoria del projecte de 6 de març de 2019 que 
consten degudament incorporats a l’expedient, amb un pressupost d’execució 
d’1.239.719,23 euros, el 21% de l’Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el 
que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de 
més circulació de la província. NOTIFICAR el present acord a les parts interessades. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (6BD 2021/023) APROVAR el Projecte executiu actualitzat de la reurbanització del 
Carrer Romans, al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara 
de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la 
Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que 
figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 
per un import de 787.310,31 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l’import 
addicional de 27.525,48 euros (IVA inclòs) al Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 14 de desembre de 2017 per import de 759.784,83 euros (IVA inclòs), 
representant aquesta actualització un 3,62% d’increment sobre el PCA originalment 
aprovat i que consisteix bàsicament en una actualització del pressupost del projecte 
per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual, incorporació de nous requeriments per 
parts dels Responsables de l’Espai Públic afectats i nous requeriments derivats dels 
serveis afectats existents; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Districte de Nou Barris

18. – (8BD 2021/018) APROVAR inicialment el Projecte executiu actualitzat de la 
reurbanització de les escales Matagalls, al Districte de Nou Barris de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.508.874,61 euros, el 21% d’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), termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Andreu

19. – (21SD0202PU) APROVAR inicialment el Projecte de Construcció d’un pas adaptat per a 
l’accés al triangle ferroviari des del carrer Josep Soldevila, al districte de Sant Andreu 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, a instancia de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 19 de novembre del 
2020 i amb l’informe d’Auditoria de 16 d’abril de 2021 que consten degudament 
incorporats a l’expedient i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 513.172,17 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 mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler 
d’edictes municipal termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions. COMUNICAR aquests acord a les direccions implicades en el present 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

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

Districte de Sant Martí

21. – (21g134) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del 
Polígon d’Actuació Urbanística 2 del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels 
carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer de Provençals de 
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Barcelona, formulat per la Junta de Compensació de l’àmbit. SOTMETRE’L al tràmit 
d’informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diari de més 
circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’edictes de la Corporació, 
amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb 
notificació personal. 

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

22. – (21000071) ADJUDICAR el contracte núm. 21000071, que té per objecte serveis 
d’educació canina per als gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona i altres centres col·laboradors i servei de passejadors de gossos amb 
requeriments de comportament a Duocan Educació Canina SCP, amb NIF J67296228, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 201.639,20 euros IVA inclòs, dels quals 166.643,97 euros 
corresponen al preu net i 34.995,23 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 117.622,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de 84.016,33 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300. 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 
8.332,20 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anna Maria Ortonoves Gil. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

Districte de Gràcia

23. – (20162089) ACORDAR la continuïtat del contracte núm. 16C00023, de gestió de 
serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió del Camp de 
Futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia, des de l'1 de juny fins al 31 de juliol de 2021, 
data prevista per a què un altre gestor es faci càrrec de la gestió de l'equipament, en 
aplicació a les clàusules 3 i 16.3.a) del Plec de Clàusules Administratives Particulars; 
FIXAR el cànon a abonar en 1.004,67 euros/mensuals, durant la vigència del present 
acord de continuïtat d’aquest contracte. DISPOSAR-LA a favor de FUNDACIÓ MARCET, 
amb NIF G61176202. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar 
aquest contracte a les dependències del Departament de Recursos Interns. DESIGNAR 
com a responsable del contracte a la Sra. Paula Reyes Díaz, Tècnica de la Direcció de 
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Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

24. – (20210078) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb NIF núm. P0816800G, en l’àmbit de la 
innovació social amb la finalitat de compartir experiències en innovació social, vigent a 
partir de la seva signatura i fins a un període de 2 anys. FACULTAR la Ima. Sra. Laura 
Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 
els documents que se’n derivin. 

Districte de Sants-Montjuïc

25. – (20189201) PRORROGAR per un període comprès des del 08.07.2021 fins el 
30.04.2022, el contracte 17004900-004 que té per objecte "Gestió de serveis 
d'infància-ludoteques del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social", 
adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import 
total de 356.142,58 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 212.246,59 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 192.951,45 euros i import IVA de 19.295,14 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 143.895,99 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 130.814,54 euros i import IVA de 13.081,45 
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que formalitzi la present pròrroga de forma telemàtica en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

26. – (20214285_21001710) INICIAR l'expedient per a la contractació dels 
serveis d’assistència i defensa jurídiques als membres dels cossos de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, que 
integren l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques, amb núm. de contracte 21001710, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 363.000,00 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
660.000,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
despesa de 363.000,00 euros, dels quals 300.000,00 euros corresponen al pressupost 
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net i 63.000,00 euros a l’IVA, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.720,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22604/13013 0400; un import (IVA inclòs) de 169.400,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 154.880,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors 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

27. – (21S05831) APROVAR inicialment les Bases reguladores específiques de la 3a edició 
del Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia, d’acord amb les Bases reguladores 
generals de l’esmentat Premi aprovades per la Comissió de Govern, en sessió del dia 
19 de juliol de 2018, el qual s’inscriu dintre del Programa “Barcelona Ciutat de Ciència” 
de l’Ajuntament de Barcelona, i de conformitat amb el Conveni subscrit entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans pel desenvolupament del 
projecte de l’Academia Europaea Barcelona Knowledge Hub amb la finalitat 
d’impulsar Barcelona com a capital europea de la ciència i regular-ne els drets i 
obligacions de les parts. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases 
reguladores específiques per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler 
d'Edictes de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
TENIR-LES per aprovades definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions 
substancials que comportin modificació de les mateixes, durant el període 
d’informació pública. APROVAR I CONVOCAR, condicionat a l’aprovació definitiva de 
les Bases reguladores específiques, la 3a edició del Premi Europeu Barcelona Ciència 
Hipàtia per un import total de 30.000,00 euros. ESTABLIR el termini de presentació de 
candidatures per a optar al premi des del dia següent de la publicació en el BOPB de 
l’aprovació definitiva de les bases reguladores específiques i fins el 30 de setembre de 
2021. AUTORITZAR la despesa de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 0800-48100-
32626, del pressupost de l'any 2021. PUBLICAR les Bases reguladores específiques i la 
Convocatòria de la 3a edició del Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia al BOPB, la 
Gaseta Municipal, al Tauler d'Edictes, al web municipal de l'Ajuntament de Barcelona. 
FACULTAR l'Im. Tinent d'Alcalde, Sr. Joan Subirats Humet, per dur a terme 
l'atorgament dels premis i les actuacions necessàries per la celebració de la 
convocatòria.

Districte de les Corts

28. – (20XC0125) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
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les entitats Fundació CHM Salut Mental i l’Associació Centre d’Higiene Mental Les 
Corts per a l’ús de deu taules d’hort urbà númerades 20-21, del 35 al 41 i 62, situades 
al Passatge Felipe de Paz, amb vigència de dos anys a comptar des de la data de la 
seva signatura. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Joan R. Riera 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 de Sant Andreu

29. – (2034/2021) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió de servei, en la 
modalitat de concessió, de la gestió i organització dels serveis culturals i comunitaris, 
de programació i participació i de funcionament relacionats amb el Sant Andreu 
Teatre a l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb número de contracte 21C00007, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, i amb un pressupost 
total de licitació de 795.657,56 euros, exempt d'IVA; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de condicions administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques reguladoresdel contracte, així com els annexes que els 
acompanyen; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat amb càrrec a la/les partida/es i pressupost/os que s'indiquen en 
aquest document: un import de 66.304,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33411 0609; un import de 198.914,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/48999/33411 0609; un import 198.914,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33411 0609; un import 198.914,39 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33411 
0609; un import 132.609,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/48999/33411 0609, CONDICIONAR la seva realització a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura I Esports. 

b) Mocions

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