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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 23 de gener de 2020

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 23 de
gener  de  2020,  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, Janet Sanz Cid, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle
Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa
Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña,
Margarita Mari Klose i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General,
el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. i els Ims. Srs.: Laia Bonet Rull, Joan Subirats
Humet, David Escudé Rodríguez i Francesc Xavier Marcé Carol, i la Sra. Sara Berbel
Sánchez, Gerent Municipal.

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

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de
gener de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (20/0012-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 7 de gener de 2020, que CONVOCA, per procediment obert, per
l’adjudicació del contracte dels treballs de manteniment de les mitjanes enjardinades
en vies d'alta circulació de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb un import de licitació de 387.595,30 euros (IVA inclòs) i un
termini  d’execució  de  2  anys.  El  valor  estimat  del  contracte  és  de  768.784,08  euros
(IVA exclòs).

2. – (20/0024-00-CP/01 ) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 7 de gener de 2020, que CONVOCA, per procediment obert, per
l’adjudicació del  contracte del  servei  de manteniment integral  dels  locals  de serveis  i
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les infraestructures de les platges i les zones de bany de la ciutat de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible, amb un import de licitació d'1.719.117,29
euros (IVA inclòs) i  un termini d’execució de 3 anys.  El  valor estimat del contracte és
de 2.083.778,52 euros (IVA exclòs).

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. – (004/2020)  APROVAR  la  modificació  de  l’organigrama  de  la  Gerència  d’Àrea
d’Economia,  Recursos i Promoció Econòmica tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR
la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

2. – (995/2019) APROVAR la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra el 2 de
febrer de 2017, que  té per objecte l’acolliment de persones estudiants en pràctiques,
per un any natural i amb efectes a partir del 2 de febrer de 2020 i fins a l’1 de febrer
de 2021, i MODIFICAR la clàusula 6 del conveni marc per adaptar-la a la modificació
de la  normativa reguladora de protecció de dades personals, mantenint el contingut
de la resta de les clàusules que integren aquell conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume
Collboni  i  Cuadrado,  Primer  Tinent  d’Alcaldia,  per  a  la  signatura  de  la  pròrroga
d’aquest Conveni Marc de col·laboració.

3. – (Inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 23 de gener de 2020.

4. – (2019/677)  APROVAR  el  Portal  de  Contractació  Electrònica  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  com  el   sistema  d’informació  municipal  que  permet  l’ús  de  mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments regulats en la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en els termes de les disposicions
addicionals quinzena, setzena i dissetena. APROVAR la Instrucció del Portal de
Contractació  Electrònica  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  que  regula  els  corresponents
requisits funcionals i organitzatius així com el calendari de la seva implantació a
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  els  seus  ens  dependents.  APROVAR  l’aplicació  de
l’actuació administrativa automatitzada amb la signatura electrònica de segell d’òrgan
de  l’Ajuntament  de  Barcelona  derivats  de  la  utilització  del  Portal  de  Contractació.
ESTABLIR la Direcció de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa com a
òrgan responsable de les actuacions administratives automatitzades esmentades a
efectes d’impugnació i  la divulgació i  actualització de la Instrucció. ESTABLIR l’Institut
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Municipal  d’Informàtica  com  a  responsable  de  les  especificacions,  programació,
manteniment, supervisió, control de qualitat i, en el seu cas, auditoria del sistema
d’informació en relació a les actuacions administratives automatitzades. INCORPORAR
aquests procediments en el Registre de Procediments Administratius de l’Ajuntament
de Barcelona, als efectes corresponents. TRASLLADAR aquest acord a les unitats de
contractació de les respectives gerències. PUBLICAR el present acord en la Seu
electrònica municipal, a través de la Gaseta Municipal.

5. – (02PPV2020) APROVAR les tarifes per a l’any 2020 i  successius,  d’utilització dels llocs
de venda i de l’expedició de títols habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de
Fruites  i  Hortalisses  i  del  Mercat  Central  del  Peix,  i  d’accés  a  la  unitat  alimentària  de
Mercabarna,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  text  que  s’acompanya.  PUBLICAR 
aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de l'Eixample

6. – (19PL16742) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per al canvi d’ús de l’edifici situat a l’avinguda
Diagonal 471 de Barcelona; promogut per MERSAN Assets Management SLU;
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la
seva  aprovació  definitiva;  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

Districte de Sants-Montjuïc

7. – (19PL16690) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  Integral  per  a  la  concreció  d’ús  i
determinació de les condicions de l’edificació de la parcel·la del carrer Comtes de Bell-
Lloc 76-78 de Barcelona; promogut per Funeraria San Ricardo SL; 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.

8. – (19PL16740) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació de l'estació del
Funicular de Montjuïc; promogut per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB);
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 Nou Barris
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9. – (8BD 2019/150) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte executiu de
reurbanització dels Interiors de Trinitat Nova. Fase 1, al Districte de Nou Barris a
Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  a  l'empara  de  l'article  42  i  43  del  Decret  179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS) i  d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de
la  Direcció  Tècnica  d’Infraestructures  de  BIMSA  i  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que
figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts amb
un pressupost de 5.566.427,09 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar
el  preu  del  contracte  que  ja  incorpora  la  baixa  ofertada  per  l’adjudicatari
(4.335.920,56  euros,  21%  IVA  inclòs),  l’import  de  les  modificacions  proposades
(705.991,19 euros,  21% IVA inclòs) i  que representen el  16,28% d’increment sobre el
contracte  signat  per  l’adjudicatari,  l’import  dels  serveis  afectats   (466.997,00  euros
IVA  inclòs)  i  l’import  del  control  de  qualitat  (57.518,34  euros  IVA  inclòs);  les
modificacions consisteixen a grans trets en: la protecció de les fonamentacions dels
edificis mitjançant murs perimetrals al voltant de les façanes, increment d’amidament
de la xarxa de clavegueram, increment de gruixos de pavimentació i increment del
pressupost de la xarxa de reg; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte de Sant Martí

10. – (10-2019LL14830) DENEGAR la llicència d'obres sol·licitada per Bellersil Property, SL
per a la construcció d'edifici de nova planta destinat a oficines al carrer de Llull, 104-
110, d'acord amb el  que estableixen els  arts.  22 i  25 de l’Ordenança Reguladora dels
Procediments  d’Intervenció  Municipal  en  les  Obres,  de  25  de  febrer  de  2011,  donat
que un cop analitzada la documentació aportada, es verifica que existeixen
deficiències que afecten les condicions essencials  del  projecte i  per tant s’incompleix
l'ordenament vigent en els punts que s'especifiquen a continuació: la finca
identificada com a finca núm. 104-110 del carrer de Llull es troba dins l'àmbit del
Projecte de reparcel·lació del PAU de la MPMU del Subsector 11 del PMU per a la
reforma interior del Sector Llull-Pujades (Ponent), aprovat definitivament per la
Comissió de Govern de 4 d'abril de 2019. No obstant l'esmentat Projecte de
reparcel·lació ha guanyat fermesa administrativa no ha estat inscrit en el Registre de
la  Propietat  i  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  39.2a)  del  Decret  64/2014,
de 13 de maig, que aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
per  a  l’atorgament  de  la  llicència  d’edificació  es  requereix  que  Projecte  de
reparcel·lació estigui inscrit en el Registre de la Propietat; i, en conseqüència,
ARXIVAR l’expedient sense fer més tràmits.

11. – (19g476)  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, el Projecte
de  reparcel·lació,  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística  del  Pla  de  Millora  Urbana  i  Pla  Especial  Integral  de  l’habitatge  no
convencional del Subsector FRIGO, inclòs al PERI del Sector Parc Central, illa
delimitada pels carrers Bolívia, Bilbao, Perú i zona verda definida al Pla de preservació
del recinte de Can Ricart, formulat per la societat mercantil Perú 84-102 Barcelona,
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SL.  SOTMETRE’L  al  tràmit  d’informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes  per
al·legacions,  mitjançant  inserció  d’anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, en un dels diaris de major difusió 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.

12. – (19PL16719) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de modificació puntual de la
parcel·la  del  carrer  “Perú 106-108” de la  modificació  del  Pla  de Millora  Urbana de la
UA1 del PERI del Parc Central (Can Ricart); promogut per Promocions IBD Montigalà
SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a
la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

13. – (0196/19) PRORROGAR un any més, del 6 de febrer de 2020 al 5 de febrer de 2021,
l’acord  de  col·laboració  formalitzat  el  5  de  febrer  de  2019  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona  i  les  empreses  gestores  dels  espais  d’oci  signants  del  mateix,  per  a  la
implementació  del  protocol  “No  callem”  contra  les  agressions  i  els  assetjaments
sexuals  en  espais  d’oci  nocturn  privat.  La  pròrroga  de  l’acord  serà  sense  despesa
econòmica,  mantenint  la  resta  dels  pactes  establerts  en  l’acord  de  col·laboració
signat.  ACCEPTAR  els  canvis  de  raó  social  i  incorporar  com  a  part  de  l’acord  de
col·laboració a Kop de mà bar, SCCL (sala La Deskomunal) en substitució de Koitton
Club, SCCL (sala Koitton Club), i a Centris Events, SL (festivals Brunch-in the City,
Brunch-in the Park i Hivernacle) en substitució de Ex-Centris Production, SL i admetre-
li  a  aquest últim un nou espai  (festival  Off  Sónar)  d’aplicació del  protocol.  ACCEPTAR
l’adhesió de Barcelona Serveis Municipals, SA (espais Palau Sant Jordi, Sant Jordi Club,
Estadi  Olímpic  i  Parc  del  Fòrum)  a  l’acord  de  col·laboració  per  la  implementació  del
protocol  “No Callem” contra  les  agressions  i  els  assetjaments  sexuals  en  espais  d’oci
nocturn  privat.  FACULTAR  la  Ima.  Sra.  Laura  Pérez  Castaño,  Tinenta  d’Alcaldia  de
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de la pròrroga de
l’acord, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

14. – (20200015) APROVAR el Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per
a  infants  i  adolescents  i  els  annexos  corresponents  a  l’any  2020  que  consten  a
l’expedient. CONVOCAR l’adhesió a aquest Protocol a totes les entitats que organitzen
i ofereixen aquestes activitats. PUBLICAR íntegrament el Protocol i els Annexos al
Protocol corresponents a l’any 2020 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
FACULTAR la Ima. Sra. Margarita Marí Klose, Regidora d'Infància, Joventut i Persones
Grans, per a la signatura del present  Protocol i els seus annexos.

15. – (20200009) APROVAR  la convocatòria 2020 per a la concessió de subvencions en el
marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació
per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia
Global” d’acord amb les Bases aprovades per acord de la Comissió de govern de 29 de
novembre de 2018. CONVOCAR en règim de concurrència competitiva, per a
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l’atorgament  de  subvencions  a  entitats  dedicades  a  l’àmbit  de  la  Justícia  Global  i  la
Cooperació Internacional. AUTORITZAR la despesa per un import de 7.070.000,00 
euros amb càrrec a la partida 48901.23291.0200 i de la forma següent: la quantitat de
cinc milions setanta mil euros (5.070.000,00 euros) amb càrrec al Pressupost de
l’exercici  2020 i  la  quantitat  de dos milions d’euros (2.000.000,00 euros),  amb càrrec
al  Pressupost  de  l’exercici  2021,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i
suficient. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció d’anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

16. – (20200014)  APROVAR  i  CONVOCAR  condicionats  a  l’aprovació  definitiva  de  les  Bases
Generals,  els  Premis  del  “Festival  Brot,  Festival  de  Música  Jove  de  Barcelona  2020”,
així  com  les  bases  específiques  d’aquest.  ESTABLIR  com  a  termini  de  presentació  de
les obres les dates que consten a les bases específiques. AUTORITZAR la despesa de
3.000,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 0200 481.01 232.21 del pressupost
de l'any 2020 per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests Premis, amb el
següent desglossament: Premi Jurat Brot: dotat amb 1.800,00 euros repartits de
manera igualitària entre les sis millors propostes formades per joves fins a 29 anys.
Premi Públic Brot: a la proposta formada per joves fins a 29 anys més votada pel
públic al concert final, dotat amb 300 euros. Premi Jurat Embrió: dotat amb 750 euros
repartits de manera igualitària entre les cinc millors propostes formades per joves fins
a 18 anys. Premi Públic Embrió: a la proposta musical formada per joves fins a 18 anys
més votada pel públic al concert, dotat amb 150 euros. PUBLICAR-LES al Butlletí oficial
de  la  Província  de  Barcelona  i  inserir  una  referència  d’aquest  anunci  a  la  Gaseta
Municipal.

Districte d'Horta-Guinardó

17. – (7/2020)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona
(Districte  d’Horta-Guinardó)  i  el  Consell  de  Joventut  del  Districte  d'Horta-Guinardó,
amb  NIF  G64884489,  relatiu  a  la  gestió  cívica  del  Punt  d’Informació  Jove,  de
conformitat  amb  la  normativa  reguladora  dels  expedients  d’autorització  de
l’atorgament  de  convenis  administratius  amb  altres  administracions  públiques  i
institucions  aprovada  per  decret  d’Alcadia  el  27  d’abril  de  2011.  AUTORITZAR  i
DISPOSAR la despesa per un import de 77.850,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os
i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Consell de Joventut del
Districte d'Horta-Guinardó, amb NIF G64884489. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte.
REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que,  en  el  termini  màxim de  6  mesos  a  partir
del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR la Ima. Sra. M. Rosa
Alarcón  Montañés,  Regidora  del  Districte  d’Horta-Guinardó,  per  a  la  signatura  del
Conveni.

Districte de Sant Martí

18. – (20052002)  REVISAR  el  preu  del  contracte  d’acord  amb  la  clàusula  5ena  de  les
condicions addicionals del contracte de lloguer. PRORROGAR des del 25 de gener de

 



CG 3/20 7/11

2020 al 24 de gener de 2021 la durada del contracte del lloguer del local del carrer
Muntanya, 16 i 16 bis, de Barcelona, aprovat el 31 de desembre de 2004 amb Servicio
de  Alquileres,  SA,  amb  NIF  B58280876.  Aquesta  pròrroga  es  realitza  a  l’empara  del
que estableix la condició annexa 1a del contracte d’arrendament signat per ambdues
parts. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 77.321,46 euros a favor
de Servicio de alquileres, SA, amb NIF B58280876 en concepte de renda i demés
despeses a càrrec de l’arrendatari que consten al contracte, amb càrrec al pressupost
2020 i partida D/0610/20200/92011 per un import de 72.237,31 i al pressupost 2021 i
partida D/0610/20200/92011 per un import de 5.084,15 euros, condicionat a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost.  EXIMIR  de  l’obligació  de
constituir dipòsit de garantia definitiva complementària. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència i Drets de Ciutadania i Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

19. – (20194260 L01) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L01, corresponent al Lot 1 del
contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil
de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de contractació
pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 1: Articles de cotó], a l’empresa Vestilab
Clean Room Control, SLU, amb NIF B65622821, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha
presentat que ha estat considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de
253.616,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual 209.600,00 euros
corresponen al preu net i 44.016,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 178.717,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0400 i un
import (IVA inclòs) de 74.899,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual; FORMALITZAR el contracte en
el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part
de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

20. – (20194260 L07) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L07, corresponent al Lot 7 del
contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil
de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de contractació
pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 7: Protector facial i de cap], a l’empresa
Original Buff, SA, amb NIF A58034000, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició presentada, per un
import màxim de 24.684,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual
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20.400,00 euros corresponen al preu net i 4.284,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%,
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.552,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0400 i un
import (IVA inclòs) de 11.132,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i  suficient en el  pressupost posterior a l’actual;  FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 1.020,00 euros i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració
del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia; 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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

21. – (20194260 L08) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L08, corresponent al Lot 8 del
contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil
de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de contractació
pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 8: Equips de protecció per treballs en
alçada],  a  l’empresa Industrias  Murtra,  SA,  amb NIF A08008013,  de conformitat  amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició presentada, per un import màxim de 34.122,00 euros, IVA inclòs, i d'acord
amb els preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada despesa, de la qual 28.200,00 euros corresponen al preu net i 5.922,00
euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 17.061,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22104/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 17.061,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612
0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior  a  l’actual;  FIXAR  l'import  de  la  garantia  definitiva  en  1.410,00  euros  i
RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia; 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; DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

22. – (20194260 L10) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L10, corresponent al Lot 10
del contracte de  subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI),
tèxtil  de  parc  i  accessoris  per  al  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 10: Guant tèrmic], a
l’empresa  Total  Safety  Clean,  SLU,  amb  NIF  B65689093,  de  conformitat  amb  la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat, per un import màxim de 50.820,00 euros, IVA inclòs, i
d'acord amb els preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada despesa, de la qual 42.000,00 euros corresponen al preu net i 8.820,00
euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 25.410,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
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pressupostària D/22104/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 25.410,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612
0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior  a  l’actual;  FIXAR  l'import  de  la  garantia  definitiva  en  2.100,00  euros  i
RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia; 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; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

23. – (19XC0156) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Universitat Autònoma de Barcelona referent a la participació de l'Ajuntament de
Barcelona com a entitat col·laboradora en el projecte RightsApp, que té com a
objectiu principal assistir als ciutadans de la Unió Europea quan esdevenen víctimes
del delicte. FACULTAR la Sra. Maite Casado i Cadarso, gerent de Seguretat i Prevenció,
per  a  la  signatura  de l’esmentat  conveni,  així  com la  de tots  els  documents  que se’n
puguin derivar

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

24. – (0750/2019 (ICUB)) APROVAR, amb efectes 1 de gener de 2020, l’addenda al conveni
específic  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,  l’Institut  de  Cultura  de
Barcelona  i  l’Organització  Europea  per  a  la  Recerca  Nuclear  (CERN),  aprovat  per  la
Comissió de Govern, de 6 de juny de 2019, relatiu a la realització del programa
“Collide International  col·lisions;  creatives  entre les  Arts  i  la  Ciència”,  corresponent a
l’edició de l’any 2019, per tal de modificar el període de la residència a Barcelona del
guanyador  del  “Premi  Collide  International”  al  primer  trimestre  de  l’any  2020.
FACULTAR  al  tinent  d’alcalde  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i  Comunitat  de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  Ilm.  Sr.  Joan  Subirats  i  Humet,  per  a  la  formalització
d’aquesta addenda

Districte de Sants-Montjuïc

25. – (2020002)  APROVAR  el  conveni  a  subscriure  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i l’Associació de Veïns Sant Cristòfol, NIF G-58188996, per
a la gestió cívica del Casal de Barri Sant Cristòfol, equipament de titularitat municipal,
ubicat  al  carrer  Bronze  5-7,  del  Districte  de  Sants-Montjuïc,  d’acord  amb  el  projecte
de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de
tallers i activitats; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per
un import de 32.000,00 euros durant la vigència del conveni amb càrrec a la posició
pressupostària  número  48715-92416-0603  de  l’exercici  de  l'any  2020,  a  favor  de
l’Associació  de  Veïns  Sant  Cristòfol,  NIF  G-58188996,  per  al  desenvolupament  del
projecte de gestió cívica del Casal de Barri Sant Cristòfol; ATORGAR una subvenció,
mitjançant  concessió  directa  a  l’Associació  de  Veïns  Sant  Cristòfol  amb  NIF  G-
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58188996, per un import de 32.000,00 euros durant la vigència del conveni per al
desenvolupament del projecte de gestió cívica del Casal de Barri Sant Cristòfol,
d’acord  amb  els  art.  22.2.c)  i  28,  ambdós  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
General  de  Subvencions,  i  l’art.  6.2  de  la  normativa  general  de  subvencions;
DECLARAR, la no inclusió en procediment de pública concurrència per les raons
justificades a l’informe que consta a l’expedient;  REQUERIR a l’entitat gestora per tal
que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la
signatura  del  conveni  de  formalització  de  la  gestió  cívica;  REQUERIR  l’entitat  gestora
per  tal  que,  en  el  termini  màxim  de  3  mesos  de  la  data  de  finalització  de  l’activitat,
presenti  justificació  amb  un  compte  justificatiu  que  haurà  d’incloure  la  memòria
d’actuació i  memòria justificativa del cost total del projecte; FACULTAR, per a la seva
signatura, l'lm. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.

Districte de Sant Andreu

26. – (09-PRE-1/2020) APROVAR les bases i la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi
Miquel  Casablancas  per  a  l’edició  2020;  AUTORITZAR la  despesa  de  12.000,00  euros,
amb el desglossament de 10.000,00 euros per a l’exercici 2020, i 2.000,00 euros per a
l’exercici  2021,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  la  partida
que correspongui per a l'exercici posterior a l'actual; PUBLICAR les bases i la
convocatòria esmentades en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (20200006A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis d'operació del
Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona l'equipament
que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible (2020-2022), amb núm. de contracte
19003133, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 1.278.039,70 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 2.323.708,55 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 1.056.231,16 euros i import
de l'IVA de 221.808,54 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 53.251,65 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 639.019,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 585.768,20
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 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. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

2. – (20200005A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis especialitzats del
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Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona l’equipament
que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de Barcelona i del
manteniment  d’elements  comuns  del  Centre  de  Serveis  Municipals  (CSM)  (2020-
2022), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
19003132, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 1.267.612,19 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 2.304.749,44 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 1.047.613,38 euros i import
de l'IVA de 219.998,81 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 52.817,18 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 633.806,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 580.988,92
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici
següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb
motiu  de  l’article  103  de  la  LCSP.  DONAR COMPTE d'aquesta  resolució  a  la  Comissió
d’Ecologia, Mobilitat, Infraestructures i Urbanisme.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

3. – (2014017) RESTAR ASSABENTADA del canvi de denominació social de l'empresa
“lncubation and Open lnnovations Services SL" passant-se a dir  "Peninsula Corporate
lnnovations SL", inscrita al Registre Mercantil en data 24 de maig 2019 i mantenint el
mateix CIF B-66585613. APROVAR la pròrroga forçosa del contracte num. 14C00016
de concessió, de la gestió i explotació d'un espai de connexió del talent creatiu i la
capacitat d'innovació de la indústria cultural amb el teixit empresarial i
l'emprenedoria, que es porta a terme a l'edifici de l'antic Canòdrom de Barcelona, pel
període màxim de 6 mesos o si és menor el termini de l'entrada en vigor del nou
contracte, a comptar des del 27 de gener de 2020, de conformitat amb l'informe de la
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona de 21
de gener de 2020. REAJUSTAR la garantia d'acord amb l'article 99.3 del TRLCSP i
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.  FACULTAR el Tinent d'Alcaldia de l'Àrea
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, llm. Sr. Joan
Subirats i Humet, per a la formalització d'aquesta pròrroga, així com la de tots els
documents que d'ella se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

S'APROVEN, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-se'n, també
per unanimitat, la urgència.

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