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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 22 d'abril de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 22 d'abril de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, 
Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, 
Eloi Badia Casas, 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.: Janet Sanz Cid, Joan Subirats 
Humet i Jordi Rabassa Massons.

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 15 d'abril 
de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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. – (21/0001-00-CP/01) Resolució del Conseller Delegat de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal, de data 26/02/2021 (Lots 1 i 2) i data 11/03/2021 (Lot 3), que 
ADJUDICA la contractació del subministrament d'arbrat de clima fred, arbrat de clima 
càlid i palmàcies amb mesures de contractació pública sostenibles, per un import de 
2.319.994,60 euros (IVA inclòs del 10 %) i un termini d’execució de 4 anys i 
pròrrogues.LOT 1: Subministrament d'arbrat de clima fred a l’empresa Centre de 
Jardineria Sils, SA, amb CIF A17161043, per un import d'1.792.495,10 euros (IVA inclòs 
del 10%) i un termini d’execució de 4 anys i pròrrogues.LOT 2: Subministrament 
d'arbrat de clima càlid a l’empresa Arribas Center, SL, amb CIF B59776658, per un 
import de 395.708,50 euros (IVA inclòs del 10%) i un termini d’execució de 4 anys i 
pròrrogues.LOT 3: Subministrament de palmàcies a l’empresa Centre de Jardineria 
Sils, SA, amb CIF A17161043, per un import de 131.791,00 euros (IVA inclòs del 10%) i 
un termini d’execució de 4 anys i pròrrogues. 

2. – (21/0003-00-CP/01) Resolució del Conseller Delegat de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal, de data 16/03/2021, que ADJUDICA el contracte del servei de 
prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a a les platges de 
la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible a l’empresa 
Aunar Group 2009, SL, amb CIF B43993039, per un import de 5.140.436,83 euros dels 
quals, 3.895.977,34 euros és pressupost net; 818.155,24 euros corresponent al 21% 
d’IVA; i 426.304,25 euros és pressupost net exempt d’IVA. El termini d’execució és de 
3 anys més pròrrogues. 

3. – (21/0053-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de 02/03/2021, que ADJUDICA el contracte del programa de Parcs i Jardins 
de Barcelona, Institut Municipal amb l'Institut Municipal d'Informàtica per al servei de 
manteniment, desenvolupament d'equipacions i consultoria; servei d'operacions i de 
processament de dades; serveis de llicències de programari; serveis de suport i 
serveis de lloc de treball per a l'exercici 2021 a l’Institut Municipal d'Informàtica, amb 
CIF P5801908D, per un import de 625.000,00 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini 
d’execució de 9 mesos i 16 dies. 

Districte de Nou Barris

4. – (608.2021.022) El Conseller delegat de BIMSA, en data 25 de març de 2021, HA 
RESOLT iniciar la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte 
executiu per a l’ordenació, accessibilitat i construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a 
la franja d’equipaments de Can Peguera, al districte de Nou Barris amb mesures de 
contractació pública sostenible – 608.2021.022, amb un pressupost de licitació de 
3.289.847,06 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
3.980.714,94 euros i un valor estimat de 3.947.816,47 euros, IVA exclòs i una durada 
de 13 mesos. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

5. – (29/21 IMEB) Resolució del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació, de 22 de 
març de 2021, que INICIA mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte 
que té per objecte el servei de suport educatiu de 101 escoles bressol municipals 
incloses en 11 lots, APROVA el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regularan el contracte i CONVOCA la licitació, per un 
import total de 26.015.514,00 euros (IVA exempt), i amb un valor estimat de 
48.613.844,16 euros i un termini d’execució de 3 cursos escolars 2021-2022, 2022-
2023 i 2023-2024. 

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. – (11/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Caballero 
Guzmán (mat. 78559) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a 
la Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica de la Gerència de Recursos, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada 
per compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies 
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els 
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (15/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Janira Rivera 
García (mat. 5100193), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament de Sancions de la Direcció de Recaptació i Sancions de l’Institut 
Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball d’Administrativa (16FCXSCSC06), i una 
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activitat privada per compte d’altri com a speaker de la Federació Catalana de 
Taekwondo. 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. 

3. – (81/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Adán Rivas Garcia (mat. 
27790) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (codi de lloc de treball: 
16FC1BIBA02), amb destinació a la Unitat Nocturna Eco Nit (UN Eco) de la Gerència 
d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte propi com a 
administrador de la societat GR4 INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L, de la qual és soci. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. El Sr. Rivas en l’exercici d’aquesta segona activitat no 
podrà comprometre la seva imparcialitat o independència com a agent de la Guàrdia 
Urbana i mentre estigui vigent aquesta autorització de compatibilitat deixarà de 
percebre el factor d’incompatibilitat del complement específic. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, inclosos els límits i 
condicionants aprovats per l’abans esmentat Acord de la Comissió de Govern de 
21/04/2016. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (94/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Rovira Eroles 
(mat. 74966) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA05), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecta tècnica. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura 
tècnica, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
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Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (114/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Coll Sánchez (mat. 
25961) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), 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 2020, 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. 

6. – (116/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Vázquez Moreno 
(mat. 75911) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura (20FA2BIBA05), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura 
tècnica, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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7. – (117/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna-Clara Martínez 
Fernández (mat. 77768) entre la seva activitat municipal com a personal eventual 
desenvolupant el lloc de treball d’Assessora 6 del Grup Polític Municipal 
Ciudadanos/Ciutadans (22EEESNEV01), i l’activitat docent com a professora 
col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2020-2021, des 
del 17/02/2021 fins al 16/07/2021. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

8. – (601/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fidel González Pérez (mat. 
77761) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació a la Direcció 
de Serveis de Democràcia Activa de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, on ocupa el lloc de treball de Gestor d'Administració General 
(20FA2BIBA01), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, des de 
l’01/02/2021 fins al 31/07/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (65/2021) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea Agenda 
2030, Transició Digital i Esports, 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. 

10. – (123/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures, 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. 
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11. – (139/2021) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Director/a del Born Centre 
de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la 
Gerència de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i APROVAR 
les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 08014551). PUBLICAR aquest 
acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (2021/0136) APROVAR l’expedient núm. 2021/0136 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC–41, consistent en transferències de crèdit del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’import 22.769.132,12 
euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de mobilitat de 
personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les modificacions 
d’altes i baixes des del dia 23 de gener de 2021 fins el dia 9 d’abril de 2021 als crèdits 
inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat total 
pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

13. – (21000472) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei de producció de vuit 
números de la revista Barcelona Metròpolis i que han d’incloure en tot cas la gestió de 
continguts (encàrrecs de textos, fotografia, il·lustració i infografia, l'edició de taula i 
redacció de continguts complementaris i la coordinació plec cultura), el disseny i 
maquetació i la correcció, traducció i revisió de galerades, així com l’organització dels
esdeveniments relacionats amb la revista", amb núm. de contracte 21000472, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 537.443,44 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
d'1.028.975,73 euros, distribuït en els següents Lots: LOT núm. 01, Servei de gestió de 
continguts, per un import de 291.020,74 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Serveis de 
disseny i maquetació, per un import de 69.764,14 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, 
Serveis de traducció i correcció i revisió de galerades, per un import de 124.000,32 
euros IVA inclòs; LOT núm. 04, Serveis de gestió d’esdeveniments, per un import de 
52.658,24 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 quantitat, amb pressupost net 467.716,24 euros i import de l'IVA de 
69.727,20 euros; i 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, un import (IVA inclòs) de 31.000,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 62.000,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 31.000,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 17.441,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
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import (IVA inclòs) de 34.882,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 17.441,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 38.834,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 33.920,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 38.834,68 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 33.920,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 77.669,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 67.841,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705; 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 i Seguretat i Prevenció. 

14. – (18003434L06-003) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
18003434L06-003 que té per obejcte el lloguer de material d'infraestructures 
necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels Districtes durant el 
període de 2019-2020, Lot 6-Districte Sarrià- Sant Gervasi, adjudicat a l'empresa 
Serveis per l’espectacle Rulot SLU, amb CIF número B-67068874, d'acord amb els 
informes i la conformitat del contractista que consten en l'expedient, en el sentit de 
minorar l’import de 33.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de 
la present resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

15. – (18003434L08-003) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
18003434L08-003 que té per objecte el lloguer de material d'infraestructures 
necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels Districtes durant el 
període de 2019-2020, Lot 8-Districte d’Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa Serveis 
per l’espectacle Rulot SLU, amb CIF número B-67068874, d'acord amb els informes i la 
conformitat del contractista que consten en l'expedient, en el sentit de minorar 
l’import de 50.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present 
resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

16. – (18003434L10-003) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
18003434L10-003 que té per objecte el lloguer de material d'infraestructures 
necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels Districtes durant el 
període de 2019-2020, Lot 10-Districte de Sant Andreu, adjudicat a l'empresa La 
Llauna SCCL, amb CIF número F58184201, d'acord amb els informes i la conformitat 
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del contractista que consten en l'expedient, en el sentit de minorar l’import de 
44.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en 
el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució 
formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

17. – (19001027L02-004) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
19001027L02-004 que té per objecte la distribució d’elements de comunicació als 
Districtes de Les Corts i Gràcia, adjudicat a l'empresa Fundació Privada Joia SL amb NIF 
G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en 
l'expedient, en el sentit de minorar la part corresponent al Districte de Les Corts, per 
un import de 9.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present 
resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

18. – (19001027L05-004) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
19001027L05-004 que té per objecte la distribució d’elements de comunicació als 
Districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa Fundació 
Privada Joia SL amb NIF G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del 
contractista que consten en l'expedient, en el sentit minorar la part corresponent al 
Districte de Ciutat Vella, per un import de 10.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 
0601. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des de la recepció 
de la notificació de la present resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

19. – (19001291L02-004) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
19001291L02-004 que té per objecte el lloguer de material d’infraestructures 
(estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material 
de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes promoguts pels 
districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent 
transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i desmuntatge del districte de 
Sants-Montjuïc durant el període 2019-2020, adjudicat a l'empresa Iniciatives Events 
SL, amb NIF B64709363, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que 
consten en l'expedient, en el sentit de minorar l’import de 30.000,00 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0603. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des 
de la recepció de la notificació de la present resolució formalitzi la modificació 
contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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20. – (20000090L01-002) MODIFICAR el LOT 1, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, 
del contracte 20000090L1-002 que té per objecte els serveis d’hostesses i hostes i de 
guies com a suport d’actes institucionals i visites organitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l’empresa Euro-Tomb Barcelona, SL amb NIF B60976495, per tal 
d’incorporar la modalitat de visites virtuals complementàries d'acord amb els informes 
i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
formalitzi l’esmentada modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

21. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 22 d'abril de 2021. 

22. – (04-02PPV2021) APROVAR la modificació de les tarifes per a l’any 2021 i successius del 
Parc d’atraccions del Tibidabo, de conformitat amb la proposta que consta a 
l'expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la regulació de les esmentades 
tarifes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

23. – (0015/20) APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de 
l'Ajuntament de Barcelona per a l'atorgament de subvencions a promotors musicals 
per l'afavoriment de la celebració de concerts musicals als espais Fòrum i Anella 
Olímpica de Barcelona. DECLARAR d'interès públic la tramitació d'aquest expedient, 
d'acord amb l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reduint a la meitat els terminis 
establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds 
i recursos. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província 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 10 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 sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant 
el període d'informació pública que facin necessària la seva modificació. OBRIR el 
termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de l'aprovació definitiva de les 
bases reguladores i la convocatòria, per la presentació de sol·licituds. AUTORITZAR la 
despesa per un import de 500.000,00 euros amb càrrec a la partida 
D/0700/48909/43335 del pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Barcelona. 

24. – (21XC0070 21S04961) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l' ASSOCIACIÓ BARCELONA TIME USE INICIATIVE FOR A HEALTHY SOCIETY 
per la realització del Projecte "D'IMPULS DE LES POLÍTIQUES D'ÚS DEL TEMPS EN LES 
AGENDES INSTITUCIONALS I L'ORGANITZACIÓ DE LA TIME USE WEEK 2021 I EL 
CONGRÉS ANUAL DEL IATUR" dirigit a l'organització del 43è Congrés Internacional de 
l'IATUR (International Association of Time Use Research) a Barcelona en el marc de la 
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International Time Use Week 2021, així com de la Declaració de Barcelona que es 
signarà en el marc del Congrés, que permetran situar la ciutat de Barcelona com a 
promotora d'una agenda política de les institucions públiques globals i locals i l'impuls 
de les polítiques d'ús del temps a nivell internacional i que instrumenta 'atorgament 
d'una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional, 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 de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 70.000,00 euros, que 
correspon al 30,43% del cost total del Projecte per import de 230.000,00 euros; 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 70.000,00 euros, 
amb càrrec a la partida 0700/43336/48904 del pressupost municipal del 2021; 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar 
des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR el Primer Tinent 
d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. 

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

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

27. – (3-042/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-042/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 200.464,96 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. 
21040791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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28. – (3-043/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-043/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 1.977.112,88 euros, per atendre despeses 
derivades del pagament de la indemnització corresponent a la pèrdua de valor 
patrimonial de la finca amb emplaçament: Comte d’Urgell, 30 - Floridablanca, 122, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21040991; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

29. – (3-044/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-044/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 500.000,00 euros, per atendre despeses 
d’indemnitzacions per l’aturada durant l’estat d’alarma de diverses obres públiques 
que executa l’empresa municipal BIMSA, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21041291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

30. – (3-045/2021) APROVAR l’expedient núm.3-045/2021 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 S.17000.013 Pla de Places del 
Districte de Gràcia , per un import de 5.011,48 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21041295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

31. – (3-046/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-046/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 700.000,00 euros, per atendre despeses de 
vestuari i material operatiu i tècnic policial derivades de la incorporació de nous 
efectius a la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) a l’exercici 2021, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 21041491; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

32. – (20210108A) INICIAR l'expedient per al contracte mixt de manteniment de 
l'equipament de visió artificial a la ciutat de Barcelona durant el període (2021-2023), 
amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21000818, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d'1.227.006,42 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
2.028.109,78 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 d'1.014.054,89 euros i import de l'IVA de 212.951,53 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 562.377,94 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un 
import (IVA inclòs) de 613.503,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 51.125,27 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22724/13413 0504; 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 
d'acord amb l'establert en el PCAP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

33. – (20210110A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de suport a la 
gestió del coneixement per cobrir les necessitats de la Direcció de Recursos i Control 
de Gestió (DRCG) adscrita a la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21000885, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 798.221,91 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.011.520,88 
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 659.687,53 euros i import de l'IVA de 138.534,38 euros; 
i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 66.518,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500, un import (IVA inclòs) de 
199.555,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15018 0500, un import (IVA inclòs) de 266.073,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500, un 
import (IVA inclòs) de 266.073,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500; 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, d'acord amb l'article 103, LCSP. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

34. – (21SD0172P) APROVAR el Projecte Constructiu d’Actuacions de Reforç de carril BUS 
2020-2021 de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe 
tècnic de 24 de març de 2021 i amb l’Auditoria de 8 de maig de 2020 que consten 
degudament incorporats a l’expedient, amb un pressupost d’execució d'1.145.392,12 
euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb l'article 
37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals i 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. PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la 
província. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest procediment. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

35. – (21SD0173P) APROVAR el Projecte executiu de millora de la senyalització vertical 
2020-2021, d’iniciativa municipal promogut per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord 
amb l’informe tècnic de 24 de març de 2021 i amb l’Auditoria del projecte de 16 
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d’abril de 2020 que consten degudament incorporats a l’expedient, amb un 
pressupost d’execució de 754.873,33 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) 
inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 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. PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diars de 
més circulació de la província. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en 
aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

36. – (5BC 2021/057) APROVAR el Projecte d’enderroc de l’edifici existent situat al carrer 
del Císter núm. 20, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) que figura 
a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 114.904,60 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte d'Horta-Guinardó

37. – (7BD 2015/072) APROVAR inicialment el Projecte executiu de consolidació estructural 
i constructiva del Palau Marquès d’Alfarràs, Districte d’Horta-Guinardó, Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb la Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 4.184.163,37 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 
(TRLLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

38. – (7BD 2020/026) APROVAR definitivament el Projecte d’instal·lació de tres trams 
d’escales mecàniques entre el C. Arenys i el C. Fastenrath, al barri de la Teixonera, al 
Districte d’Horta-Guinardó, a 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’1.062.317,24 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 (TRLLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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Districte de Sant Martí

39. – (10-2019LL51425) CONCEDIR la llicència d’obres majors a PERU 84 102. BARCELONA 
SL per a l’execució d’obres majors a l’emplaçament situat al carrer Bilbao 142, 
consistents en la construcció de 4 plantes sota rasant (S4+S3+S2+S1) corresponents a 
la Llicència A del conjunt edificatori anomenat URBAN BCN 22@ destinades a donar 
compliment al requeriment de les places d’aparcament de les altres 3 llicències del 
conjunt, Llicència B (oficines amb nº d’expedient 10-2019LL51438), Llicència C (Hotel 
amb nº d’exepdient 10-2019LL51696) i Llicència D (Habitatge no convencional amb nº 
d’expedient 10-2020LL03197). La superfície construïda total és de 21.638,39m² i en 
resulten un total de 430 places d’aparcament per a cotxes, 101 places d’aparcament 
per a motos, 313 places d’aparcament per a bicicletes i 2 places de càrrega i 
descàrrega. Amb les següents Condicions particulars de la llicència: Abans d'iniciar les 
obres:- Caldrà haver contactat amb suficient antelació amb el Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Barcelona i haver obtingut l’informe favorable de la intervenció 
arqueològica realitzada a l’emplaçament.- Caldrà aportar document d'acceptació 
signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus 
d’obra separats per tipus, i fent constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i 
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a 
la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. situat a la vorera i/o 
a l’interior de la parcel.la.- Caldrà haver donat compliment de les Condicions de 
l’informe emès per l’ACA de data 19/11/19. - Caldrà seguir les prescripcions que 
figuren als apartats 2, 3 i 4 de les “Conclusions i propostes d’actuacions” de l’informe 
de l’Agència de Residus de Catalunya de data 3/12/19 i també seguir les prescripcions 
que figuren als apartats A, B, C i D de les “Conclusions i propostes d’actuacions” de la 
Nota Tècnica Addicional de l’ARC de data 3/02/20. La descontaminació d'un sòl pot 
comportar la suspensió de l'executivitat dels drets d'edificació i altres aprofitaments 
del sòl que siguin incompatibles amb les mesures de neteja i recuperació del terreny 
que s'hi estableixin, fins que aquestes es duguin a terme o es declari el sòl com a no 
contaminat.- Caldrà comunicar l’inici de les obres a Barcelona Cicle de l’Aigua SA 
(BCASA – C/Acer 16. Barcelona) i donar compliment als requeriments que figuren als 
informes de BCASA-Recollida Pneumàtica de data 8/07/20 i de BCASA-Subsòl de data 
28/04/20.- Caldrà comunicar l’inici de les obres al Departament de Coordinació 
d’Obres a l’Espai Públic (DECOEP - C/Torrent de l’Olla 218Barcelona) i donar 
compliment ales condicions establertes al seu informe de data 23/09/20 i les que es 
puguin derivar de l’execució.- Caldrà contactar amb suficient antelació amb el 
Departament de Protecció del Verd (C/Torrent de l’Olla 218. Barcelona) i donar 
compliment a les consideracions que figuren al seu informe de data 17/10/19 i també 
per possibles afectacions d’arbrat - Caldrà contactar amb suficient antelació amb la 
Direcció de Projectes i Obres (tel. 93 291 46 00) i donar compliment a les condicions 
establertes al seu informe de data 13/07/20.Durant l'execució de les obres:- Caldrà 
contactar amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com 
seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres.-
Caldrà que els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustin al que

es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.En el tràmit de 
primera ocupació:- Caldrà haver donat compliment de les Condicions de l’informe 
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emès per l’ACA de data 19/11/19. - Caldrà haver obtingut l’acta de recepció, per part 
de l’Ajuntament, de les obres d’urbanització de la finca de l’àmbit qualificada com a 
6b. - Caldrà haver constituit, i inscrit al Registre de la Propietat, totes les servituds 
establertes al Projecte de Reparcel.lació, i que consten a l’informe de la Direcció de
Serveis de Gestió Urbanística, de data 15/10/20, així com les que es desprenen de 
l’informe del Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, de data 23/09/20.-
Caldrà haver comunicat la finalització de les obres al DECOEP i haver donat 
compliment als requeriments del seu informe de data 23/09/20.- Caldrà haver 
obtingut l’Informe Final de l’ARC.- Caldrà que en el tràmit de primera ocupació, del 
control inicial o acte de comprovació o del comunicat corresponent a l’activitat, s’ha 
aportar la documentació requerida en l’article 6 de l’ORCPI/08 i, si correspon, el Pla 
d’Autoprotecció.- Caldrà haver contactat amb BCASA i haver obtingut el seu informe 
favorable a l'execució del clavegueró de la finca i l’informe favorable de la recepció 
dels treballs de recollida pneumàtica, emès per BCASA i la Direcció de Serveis de 
Neteja i Gestió de Residus.- Caldrà haver notificat el final de les obres al Departament 
de Protecció del Verd (C/Torrent de l’Olla 218. Barcelona).- Caldrà aportat totes les 
certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat 
industrial per a les diferents instal·lacions (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, 
Climatització, Calefacció i ACS, etc).Altres:- Aquesta llicència no atorga la distribució 
interior dels espais ubicats a les plantes sota rasant corresponents a les altres 
llicències B, C i D, que s’atorgaran a les seves respectives llicències.- Aquesta llicència 
no inclou les places de bicicletes de l’edifici d’habitatges no convencionals requerides 
per normativa, que caldrà resoldre a la seva pròpia llicència (Llicència D). - Aquesta 
llicència d'obres no inclou la legalització d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides 
d'obra, ni tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la via
publica, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la 
normativa vigent.- Les assenyalades al full adjunt.Termini d'inici de les obres : 6 
mesos. Termini d'execució de les obres: 24 mesos. 

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

Districte de les Corts

40. – (20C00012) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 20C00012 que té 
per objecte la gestió i explotació del Centre Esportiu Municipal Arístides Maillol, 
situada al carrer Martí i Franquès, 19, de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, a favor de la UTE ARISTIDES MAILLOL formada per les entitats A.F. 
Veterans de Catalunya amb NIF G08850067, Peña Barcelonista Collblanc-Sants amb 
NIF G62646989, CE les Corts Barcelona, amb NIF G66075540 i Club de Futbol 
Tecnofutbol amb NIF G65965055, 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. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
2.184,20 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
FORMALITZAR el contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Josep 
Maria Comorera Villalobos, adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
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del Districte de les Corts. NOTIFICAR el present acord als licitadors i PUBLICAR-LO en el 
perfil del contractant. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

41. – (21001019) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al servei de la 
gestió i dinamització de l’equipament de l’Ateneu de fabricació digital del districte de 
les Corts, amb mesures socials de contractació pública sostenible per al període 1 
d’agost de 2021 al 31 de desembre de 2023, amb núm. de contracte 21001019, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 550.977,30 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
643.775,14 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 455.353,14 euros i 
import de l'IVA de 95.624,16 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 94.996,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/33711, un import (IVA inclòs) de 227.990,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711 un 
import (IVA inclòs) de 227.990,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la 
publicació del corresponent anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu i, DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

42. – (20190411) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de suport tècnic i 
verificació de documentació en les diverses fases de la tramitació de convenis i 
subvencions de la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, en dos lots, amb núm. de contracte 19004366, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
473.423,63 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.180.320,47 euros, distribuït en els 
següents lots: - LOT núm. 01, Suport tècnic i verificació de documentació dels 
expedients de tramitació electrònica aprovats a partir de 2019, amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import de 341.929,68 euros IVA inclòs; - LOT 
núm. 02, Suport tècnic i verificació de documentació dels expedients tramitats en 
paper aprovats abans de 2019, reservat per a la inserció de col·lectius amb 
discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social, per un import de 131.493,95 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 
quantitat, amb pressupost net 391.259,20 euros i import de l'IVA de 82.164,43 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
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següent: un import (IVA inclòs) de 98.620,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200, un import (IVA inclòs) de 
32.873,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23011 0200, un import (IVA inclòs) de 51.289,45 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200, un 
import (IVA inclòs) de 290.640,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents.DECLARAR la improcedència de 
la revisió de preus amb motiu de l’article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

43. – (17002823) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 17002823-004 que té per objecte el Servei d’Atenció a Homes de Barcelona 
per a relacions no violentes (SAH), atès que s’està tramitant la licitació mitjançant 
procediment obert harmonitzat del nou contracte (21001013), adjudicat a l’empresa 
Fundació Institut de Reinserció Social, amb NIF G64147184, pel temps indispensable 
fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 
mesos, comprès des del 9 d’abril de 2021 fins el 8 de gener de 2022, per un import 
total de 268.336,50 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 260.377,06 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 260.377,06 euros (IVA exempt) a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 7.959,44 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 7.959,44 euros (IVA exempt) a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
a l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

44. – (20210108) APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per dur a 
terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de 
base voluntària 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 09.06.2020; CONVOCAR, en règim de concurrència competitiva, l’atorgament de 
subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats 
de lleure educatiu de base voluntària per a l’any 2021. ESTABLIR per a la presentació 
de sol·licituds un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la publicació de la convocatòria al BOPB; AUTORITZAR la despesa per un 
import de 160.600,00 euros, amb càrrec a la partida 0200-48901-6511080000 del 
pressupost de l'exercici 2021. En aquells casos que sigui procedent, l’autorització 
d’aquesta despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost municipal de/ls exercici/s futurs;ORDENAR la 
publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
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45. – (20210109) APROVAR inicialment la modificació de les Bases Generals del Premi Ignasi 
Fina de Salut Laboral, SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un 
termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
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, 30.2 i 
83 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, TENIR per aprovades 
definitivament aquestes bases generals sempre i quan no s'hagin presentat 
al·legacions durant el període d'informació pública, PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i inserir una referència d’aquest anunci a la Gaseta 
municipal. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sant Andreu

46. – (09-CONV-552.2/2021) APROVAR l’Addenda de pròrroga del 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 Can Clariana Cultural, pel període 
comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2021. ATORGAR una subvenció 
excepcional mitjançant concessió directa, a favor de l’Associació de Veïns Congrés-
Indians, amb NIF G58071291 per un import de 32.147,42 euros, per a l’anualitat 2021, 
equivalent al 86,85% del cost total d’execució del projecte que ascendeix a 37.014,09 
euros per al període comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2021, 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 32.147,42 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 48903/92416 per a l’exercici 2021, per subvencionar el 
projecte de gestió cívica de l’equipament Can Clariana Cultural; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, abans del 30 de setembre de 2021, 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 regidora del Districte de Sant Andreu per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

47. – (09-CONV-623/2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona – districte de Sant Andreu- i Barcelona Activa SAP SPM, que regula les 
condicions per donar continuïtat al punt d’orientació i recerca de feina de Barcelona 
Activa al carrer Residencia 13-15, al districte de Sant Andreu; FACULTAR la regidora 
del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. 

b) Mocions

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