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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 25 de març 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 25 de març de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Jaume Collboni 
Cuadrado, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren 
les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, 
Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, 
Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc 
Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, 
assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Bonet Rull, Laura Pèrez 
Castaño i Joan Subirats Humet.

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

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

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

La Presidència obre la sessió a les 09.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 18 de març 
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:



CG 12/21 2/22

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (608.2021.008) El Conseller delegat de BIMSA, el 12 de febrer de 2021, ha resolt: 
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres relatives a la segregació i 
adaptació del projecte executiu d’accés a través del Parc de Font Magués del barri de 
Torre Baró fins al passeig de Les Aigües, del districte de Nou Barris a Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible – 608.2021.008, amb un pressupost de 
licitació de 643.735,62 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
778.920,10 euros i un valor estimat de 772.482,74 euros, IVA exclòs i una durada de 5 
mesos. 

2. – (609.2021.020) El Conseller delegat en representació del Consell d’Administració de 
BIMSA, l'11 de març de 2021, ha resolt: INICIAR la licitació per a la contractació de les 
obres d'execució de l'Escola de Música i finalització de la Fàbrica de Creació a la Nau 
central del recinte Fabra i Coats a Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible – 609.2021.020, amb un pressupost de licitació de 8.083.669,34 euros, IVA 
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 9.781.239,90 euros i un valor 
estimat d'11.357.079,08 euros, IVA exclòs i una durada de 22 mesos. 

Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí

3. – (19SD0132MC) DONAR compte del Procediment per a la tramitació de projectes i 
seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, 
conservació i millora i projectes d’urbanització, específic del Port Olímpic 
(procediment especial emparat pel Punt I.9 del Protocol d’Infraestructures 2017) 
signat el 15 de març de 2021. 

Districte de l'Eixample

4. – (602.2021.016) El Conseller delegat de BIMSA, l'11 de març de 2021, ha resolt: INICIAR 
la licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte actualitzat 
d'adequació d'un sector del Parc de l'Estació Nord, per a convertir-lo en una Àrea 
d'Esbarjo per a gossos, al districte de l'Eixample de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible – 602.2021.016, amb un pressupost de licitació de 
939.703,85 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.137.041,66 
euros i un valor estimat de 1.127.644,62 euros, IVA exclòs i una durada de 6,5 mesos. 

Districte de Sant Andreu

5. – (609.2020.025) El Conseller delegat de BIMSA, el 15 de desembre de 2020, ha resolt: 
INICIAR la licitació per a la contractació de les obres del sistema de climatització, 
segregat del projecte executiu de la nau central “l” de la Fabra i Coats, a Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible – 609.2020.025, amb un pressupost 
de licitació d'1.152.989,98 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
d'1.395.117,88 euros i un valor estimat d'1.383.587,97 euros, IVA exclòs i una durada
de 5 mesos. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

6. – (2690/2020) Resolució de la Gerència de l'ICUB de 15 de febrer de 2021 per la qual 
acorda ADJUDICAR el contracte núm. 20002385, que té per objecte la prestació dels 
Serveis d'atenció al públic del Museu Etnològic i de Cultures del Món i durada d’un 
any, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en 
l'expedient i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 
avantatjosa a Osventos Innovación en Servizos, SL, amb NIF B70493275, per un import 
de 609.607,55 euros (IVA inclòs). 

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. – (60/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Valdés López (mat. 
25735) entre la seva activitat municipal com a personal directiu desenvolupant el lloc 
de treball de Gerent de Mobilitat i Infraestructures (codi de lloc: 30CA1CNCD13), i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2020-2021, des de l’1/09/2020 fins al 
31/08/2021. 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. 

2. – (62/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Felip Pérez Llorca (mat. 
36873) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Psicologia, amb destinació al Departament 
de Servei a les Persones i Territori del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnic Superior en Psicologia (22FA1BIBA18), i l’activitat privada per 
compte propi com a psicòleg sanitari. 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, 
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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. – (76/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier López Martín (mat. 
75705) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al Departament 
de Drets de Ciutadania de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió 
(22FA1BIBA07), i l’activitat docent com a professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2020-2021, fins al 16 de juliol de 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. 

4. – (21000021) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de tractament de la 
documentació municipal custodiada als Arxius Municipals de Districte, l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona i la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21000021, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 695.432,56 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 608.947,85 euros, distribuït en els següents 
lots: LOT núm. 01, Tractament docum. Arxiu Ciutat Vella, per un import de 16.824,90 
euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Tractament docum. Arxius Eixample i Nou Barris, per 
un import de 104.826,14 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, Tractament docum. Arxius 
Sants i Les Corts, per un import de 133.888,92 euros IVA inclòs; LOT núm. 04, 
Tractament docum. Arxius Gràcia i Horta, per un import de 82.762,03 euros IVA inclòs; 
LOT núm. 05, Tractament docum. Arxiu Sant Martí, per un import de 33.538,51 euros 
IVA inclòs; LOT núm. 06, Tractament docum. Arxiu Contemporani, per un import de 
67.723,71 euros IVA inclòs; LOT núm. 07, Tractament docum. Arxiu Intermedi (Llibres 
Padró), per un import de 179.267,61 euros IVA inclòs; LOT núm. 08, Tractament 
docum. Arxiu Intermedi, per un import de 13.798,11 euros IVA inclòs; LOT núm. 09, 
Tractament docum. Intervenció General Aj. Bcn., per un import de 34.794,76 euros 
IVA inclòs; LOT núm. 10, Tractament docum. Direcc. Persones i Territori AMD, per un 
import de 28.007,87 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 574.737,65 euros i import de 
l'IVA de 120.694,91 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.798,11 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 28.007,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 34.794,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 95.859,58 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 83.408,03 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705, un 
import (IVA inclòs) de 15.571,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 52.152,36 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 33.538,51 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 55.697,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 27.064,76 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 59.241,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 74.647,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 23.245,65 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 81.580,49 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 16.824,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 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. 

5. – (21000024) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Oficina tècnica de gestió, 
optimització i interpretació d'indicadors dels canals digitals propis de l'Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21000024, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 656.928,82 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'1.194.416,04 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 542.916,38 euros i import de l'IVA de 114.012,44 euros; 
i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 109.488,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 
328.464,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 218.976,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 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 
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6. – (20000310) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20000310, que té per objecte 
els Serveis de disseny i programació dels webs i progressiva web apps estructurals o 
estratègics per a la Direcció de Comunicació a l'empresa Deloitte Consulting, S.L., amb 
NIF B81690471, d’acord amb l’informe tècnic del Comitè d’Experts relatiu a la 
valoració dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor, de 24 de desembre de 
2020, per no haver superat el llindar mínim de qualitat previst a la clàusula 10 del 
PCAP, que estableix que aquelles propostes per als criteris de judici de valor amb una 
puntuació inferior a 20 punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del 
procediment de licitació per estimar-se tècnicament insuficients. ADJUDICAR el 
contracte a l'empresa Consultoria Tecnica Nexus Geografics amb NIF B17525429 de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 2.650.442,77 euros IVA inclòs, dels quals 2.190.448,57 euros 
corresponen al preu net i 459.994,20 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) d'1.325.221,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) d'1.325.221,39 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 
0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
109.522,43 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. Cristina Ribas Barberan. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (20003094) ADJUDICAR el contracte núm. 20003094, que té per objecte el Servei 
d'oficina tècnica de suport a l'estratègia de difusió digital i la producció de fotografies i 
materials audiovisuals per premsa, protocol i canals digitals municipals a la Societat 
Goroka Contents SL amb CIF B63764476, de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 2.899.644,00 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 2.396.400,00 euros corresponen al 
preu net i 503.244,00 euros a l'IVA al tipus del 21%. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 322.182,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) de 966.548,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 
0705; un import (IVA inclòs) de 966.548,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) de 
644.365,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92523 0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
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garantia definitiva en 119.820,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. Cristina Ribas Barberan. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

8. – (21XC0028) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, a 
través de la Gerència de Recursos, i l’Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja de 
Barcelona per a la realització de formació pràctica de l’alumna Sra. Emma Arrocha 
Llopis, matriculada en Arts Plàstiques i Disseny, a l’Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona (AMCB). FACULTAR el Gerent de Recursos, Sr. Agustí Abelaira Dapena per la 
signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. 

9. – (inversions) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 25 de març de 2021. 

10. – (0005/21) APROVAR la convocatòria de subvencions 2021 en el marc del Programa de 
Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del territori, que té per objectiu generar 
riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi 
desenvolupen la seva activitat socioeconòmica, promoure l’ús dels recursos endògens 
dels territoris per desenvolupar activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el 
temps, fent la ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques d’acord amb les 
bases aprovades per acord de la Comissió de Govern de 6 d’abril de 2017 i 
posteriorment modificades per acords de la Comissió de Govern de 7 de març del 
2019, de 16 de gener del 2020 i d'11 de febrer del 2021. CONVOCAR el procediment 
en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions per a 
l’Impuls socioeconòmic del territori 2021. AUTORITZAR la despesa per un import 
3.200.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/48901/43311 0700 del pressupost de 
l’exercici 2021 del programa de Suport Ocupació i Empresa. ORDENAR la publicació de 
la convocatòria mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal. 

11. – (0006/21) APROVAR la convocatòria de subvencions per a l’enfortiment i reactivació 
de l’economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que executen 
l’estratègia ESS 2030 BCN, amb l’objectiu de promoure i reforçar accions i projectes 
relacionats alineades amb les línies de treball del Pla d’Impuls de l’economia social i 
solidària a Barcelona, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que 
defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com la gestió 
democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb 
la comunitat d’acord amb les bases aprovades per acord de la Comissió de Govern de 
6 d’abril de 2017 i, la seva modificació aprovada per la Comissió de Govern d'11 de 
febrer de 2021. CONVOCAR el procediment en règim de concurrència competitiva, per 



CG 12/21 8/22

a l’atorgament de subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i 
solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN. 
AUTORITZAR la despesa per un import d'1.200.000,00 euros amb càrrec a la partida 
D/48901/43351 0700 del pressupost de l’exercici 2021 de la Direcció de Serveis d’ 
Economia Cooperativa, Social i Solidària. ORDENAR la publicació de la convocatòria 
mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

12. – (0007/21) APROVAR la convocatòria de subvencions per a la Transformació del 
Comerç i la Restauració de la ciutat de Barcelona any 2021 d’acord amb les bases 
aprovades per acord de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2021. CONVOCAR el 
procediment en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de 
subvencions per a la Transformació del Comerç i la Restauració de la ciutat de 
Barcelona any 2021. AUTORITZAR la despesa per un import d’1.000.000,00 euros amb 
càrrec a la partida D/48901/43141 0700 del pressupost de l’exercici 2021 de la 
Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum. ORDENAR la publicació de la 
convocatòria mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal. 

13. – (2016/548) SOL.LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 aprovat en data 15 de desembre de 2015, 
REFORMULACIÓ del pressupost d’actuació i aportació de la Diputació de Barcelona 
consistent en el projecte “ Castell de Montjuïc” prevista per un import de 2.000.000 €, 
dels quals resta per executar un import de 89.222,46 € que no s’executarà. 

14. – (21XF0357) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 532.715,00 euros, amb càrrec al 
pressupost i partida indicats en aquest document, a favor de l'empresa Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA (NIF 
A66098435), per l'aplicació del conveni formalitzat el 30 de juny de 2020, per la gestió 
de la Taxa pel Servei de Recollida de Residus Municipals de l'any 2021. 

15. – (21xc0036) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya (NIF G60227105), l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya (NIF G62766472), la Cambra del Llibre de Catalunya (NIF G08677353), el 
Gremi de Llibreters de Catalunya (NIF G08666323), el Gremi de Cinemes de Catalunya 
(NIF G08487811) i el Club Català de Cultura, SL (NIF B64175235) per a la realització del 
projecte «Bonus Cultura». AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import 
d'1.000.000,00 euros a favor del Club Català de Cultura, SL (NIF B64175235), amb 
càrrec a la partida 0700/47930/43335 del Pressupost 2021. FACULTAR el Regidor de 
Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Francesc Xavier 
Marcé i Carol, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que 
se’n derivi. 

16. – (DP-2021-28018) APROVAR inicialment el Plec de clàusules regulador del procediment 
d’alienació, mitjançant subhasta pública, de la participació indivisa del 14,6076 per 
cent, de propietat municipal, de la finca resultant FR-04 del Projecte de Reparcel.lació 
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del PAU 1 del PMU del Sector Entorn Sagrera en Barcelona, situada al carrer 
Berenguer de Palou núm. 60-62, al tipus mínim de 950.111,13 euros, més l’IVA 
corresponent; 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, i CONVOCAR la licitació per adjudicar el contracte de 
compravenda de la referida participació indivisa a l’alça sobre el tipus mínim indicat. 

17. – (3-030/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb l'ingrés de l’Institut 
Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de la concessió Camp Municipal 
de Futbol de Vallvidrera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’acord amb la disposició 
aprovada per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 2020 de creació d’una “tarifa 
zero” pel pagament de lloguers esportius als clubs i entitats esportives, per un import 
de 1.915,85 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
21031295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

18. – (3-031/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-031/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 129.665,26 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. 
21031291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

19. – (3-032/2021) APROVAR l’expedient núm.3-032/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, derivat de l’ingrés provinent del conveni 
de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Europea (Connecting Europe Facility: 
“CEF-INMAB”), en concepte de tercer pagament provisional per acció 2015-ES-TM-
0274-S dins del Conveni de subvenció INEA / CEF / TRAN/ M2015 / 1130375 "INMAB", 
per atendre despeses derivades de l’actuació inversora P.11.6077.04 “Gestió de 
rondes. Estudi Mobilitat”, per un import de 25.838,55 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21031395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

20. – (20210092A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de Manteniment i 
subministrament de les instal·lacions de regulació i control del Trànsit a les Rondes de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
21000620, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 5.253.292,78 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 8.683.128,56 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
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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 4.341.564,28 euros i import 
de l'IVA de 911.728,50 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.969.984,79 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un 
import (IVA inclòs) de 656.661,60 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'article 103 LCSP. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

21. – (20210076A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'assistència per a 
la informació tècnica dels projectes i recepció de les obres d'urbanització en els 
elements que competeixen al departament d'Espai Urbà (2021-2023), amb mesures 
de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21000554, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 432.776,34 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 
unitaris i un valor estimat de 805.332,80 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 357.666,40 euros i import de 
l'IVA de 75.109,94 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 114.204,87 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 102.183,30 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, un 
import (IVA inclòs) de 216.388,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 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 amb motiu d'acord amb el que estableix el PCAP. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme 
i Mobilitat 

22. – (20210016Des) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 20003616 que té 
per objecte els Serveis d'informació mitjançant la figura dels informadors ambientals 
de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2021-2022, 
amb mesures de contractació pública sostenible, de conformitat amb l'article 152 de 
la LCSP, per l'existència d'errors no esmenables en la preparació del contracte, atès 
l'assenyalat en l'informe tècnic emès pel departament de comunicació, que consta a 
l'expedient. ANUL.LAR l'autorització de la despesa de l'esmentat contracte núm 
20003616 amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 306.789,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; un import (IVA inclòs) de 290.521,03 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22719/15016 0500. PUBLICAR aquest acord al DOUE i a la plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

23. – (21PL16835) SUSPENDRE en l’àmbit grafiat en el plànol de suspensió, de conformitat 
amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Gerència 
d’Urbanisme, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord, l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establerts per la legislació sectorial per a la instal·lació o l’ampliació de les 
activitats regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats 
i d’intervenció integral de l’administració ambiental (OMAIIA) i l’Ordenança 
d’establiments alimentaris: Epígraf 12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: 
Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats 
sense venda al públic ni degustació (càtering); i EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. 
Plats preparats, quan disposin d’obrador; SUSPENDRE, també, l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local; EXCLOURE de la 
suspensió l’activitat de càtering que sigui complementària d’una altra activitat 
principal considerada essencial, tot i desenvolupar-se en discontinuïtat física; 
PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a 
la tramitació d’un planejament per regular les activitats esmentades a la ciutat de 
Barcelona; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol 
de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de 
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a 
comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en 
el Butlletí de la Província de Barcelona. 

Districte de Ciutat Vella

24. – (1BC 2016/199) APROVAR inicialment el projecte executiu de les obres de rehabilitació 
i adequació del Teatre Arnau, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’11.681.627,04 euros, IVA del 21% 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; i 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. 

Districte de Sants-Montjuïc

25. – (20obo376/1) RESOLDRE les al·legacions presentades en data 19 de febrer de 2021 pel 
Sr. José Manuel Cazorla Rodríguez, durant el període d’exposició pública al “Projecte 
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d’urbanització del PAU 1 i del PAU 2 Sector 1 de la MPGM de Can Batlló-Magòria (zona 
verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer Amadeu Oller, el 
carrer Constitució i el carrer Parcerisa)”, al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona; en 
el sentit i pels motius que justificadament i raonada figuren a l’informe de la Directora 
de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 24 de 
febrer de 2021, i a l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de data 22 de març de 2021, que obren a l’expedient administratiu, i que 
a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; MANTENIR inalterat l’acord de la 
Comissió de Govern de data 11 de març de 2021, en virtut del qual es va aprovar 
definitivament el Projecte d’urbanització abans esmentat, d’iniciativa públic-privada, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 11 de desembre de 2020, que 
figurava a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donava per reproduït, 
amb un import total de 24.939.018,58 euros (finançament públic-privat), inclòs el 21 
% de l’impost del valor afegit (IVA), i d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i 
que incorporava la modificació no substancial del projecte aprovat inicialment, 
resultant de l’informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme de data 23 de febrer de 2021, que figurava a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es donava per reproduït; i tot l’anterior, atès que 
les al·legacions formulades pel Sr. José Manuel Cazorla Rodríguez no alteren el 
contingut de l’acord de la Comissió de Govern de data 11 de març de 2021; PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un diari dels de 
més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment 

26. – (21PL16831) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de 
l’equipament situat al carrer Olzinelles 30 de Barcelona; d’iniciativa municipal; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

27. – (21PL16832) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de 
l’equipament docent situat a la carretera de La Bordeta número 35-41 districte de 
Sants Montjuïc; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de 
Barcelona; 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 d'Horta-Guinardó

28. – (20g296/1) DESESTIMAR les al·legacions primera, segona i tercera del recurs de 
reposició interposat pel Sr. Óscar Zayas el 8 de març de 2021, en nom i representació 
dels senyors i les senyores: Margarita Pérez Aragón, Roberto Martín Roger, Manuel 
Álvarez Vázquez, Cristina Raduvani Raducanu, Manuel Vicente López, Maria Dolores 
Ayats, Albert Pla Ayats, Jordi Pla Ayats i d'Inmo Ayapla, S.L., propietaris de les entitats 
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1, 2, 3, 4, 5 i 7 del passatge Sigüenza, 95; i dels senyors i les senyores: Edgar Rolando 
Morocho, Vicente Diéguez Fernández, Alejandro Marías Abud Faletto, Francisco García 
Muñoz, Isabel del Castillo Morales, María de los Ángeles Escolano de las Heras, Adolfo 
Santandreu Ibars, Alfredo Gil González, Santiago Armesto Cidré, Marcos Limoso 
Redondo i Abdessalam Argaz Duas, propietaris de les entitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
i 11 de l’edifici del Passatge Sigüenza, 97-99, contra l’acord de la Comissió de Govern 
de 18 de febrer de 2021 pel qual s’aprova definitivament la relació de béns i drets 
afectats per l’expropiació de les finques 93, 95 i 97-99 del Passatge Sigüenza, i es 
declara la urgència en l’ocupació dels béns. DESESTIMAR el recurs de reposició 
interposat contra el mateix acord el 12 de març de 2021 per la Sra. Carmen Alicia 
Acosta Durán. ESTIMAR l’al·legació quarta del recurs de reposició interposat pel Sr. 
Óscar Zayas abans esmentat. Tot això, d’acord amb els motius consignats a l’informe 
del Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 17 de març de 2021, obrant a l’expedient, que 
s’acompanya al present, i que a efectes de motivació es dóna per íntegrament 
reproduït

Districte de Nou Barris

29. – (8BD 2021/027) APROVAR el Projecte Modificat 2 del Projecte d’implantació d’unes 
escales mecàniques i arranjament dels entorns, a l’àmbit comprès entre l’av. dels 
Rasos de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al barri de Ciutat 
Meridiana, 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, per un import, que en el cas de ser executat pel 
mateix contractista ascendeix a 3.678.090,14 euros, el 21% d'IVA inclòs, import 
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per 
l’adjudicatari (3.255.842,86 euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions 
proposades (293.806,44 euros, 21% IVA inclòs), l’import dels serveis afectats 
(96.785,56 euros IVA inclòs) i l’import del control de qualitat (31.655,29 euros IVA
inclòs), consistents a grans trets en modificació del mur de gabions del c. Agudes per 
incloure una marquesina d’autobús; actuacions complementàries de col·locació de 
malla més espessa i col·locació de bancs prefabricats de formigó de remat en la 
coronació dels murs de gabions; treballs d’obra civil per a la connexió de l’escomesa 
elèctrica i de desplaçament del quadre elèctric de les noves escales mecàniques; 
execució de nou col·lector no previst en el projecte de Ø400 de connexió clavegueram 
trobat i no connectat a la xarxa de clavegueram; actuacions de redistribució en planta 
d’un tram de mur de gabions i de l’àrea de grades; increment d’amidament i de 
pressupost per a la instal·lació de geocel·les d’estructura alveolar; rebaix de cota de 
coronació del mur de delimitació d’escales mecàniques; instal·lació de tanca 
provisional no prevista en el projecte de l’Escola Ferrer i Guàrdia, i que representen el 
9,92% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 8,33% d’increment 
sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte 
contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA), aprovat 
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definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 23 de maig de 2019 
(3.654.072,09 euros IVA inclòs); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un 
diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 

Districte de Sant Andreu

30. – (19g163) ESTIMAR l’al·legació presentada el 26 de juny del 2019 , dins el període 
d’informació pública, pel Sr. Juan Manuel de la Heras Ayuso,  en nom de 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) davant de l’Acord de la Comissió 
de Govern, de 23 de maig de 2019, d’incoar l’expedient d’ocupació directa pels motius 
que raonadament i justificadament consten en l’informe de 5 de febrer de 2021. 
APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 156 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 
215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, la relació de béns i drets afectats i la necessitat d’ocupació directa que 
implica la declaració d’urgència d’ocupació de la porció de terrenys de 1.396,23 m2, 
situats al carrer Pont del Treball Digne 19, qualificats de sistema viari (5), afectats pel 
projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i 
Berenguer de Palou, entre els carrers de Costa Rica i de Ferran Turné PAU 1 (parcial) 
del PMU Sector Entorn Sagrera, àmbits A i D, i que es troben inclosos al PAU 2 del 
PMU sector Entorn Sagrera, a executar mitjançant el sistema d’actuació de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació. PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler 
d’edictes municipal i NOTIFICAR-LA a les persones interessades, de conformitat amb 
l’article 215.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme.

31. – (9BD 2017/006) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 
Gran de Sant Andreu-Tram 2 (entre el carrer de Joan Torras i la plaça Mossèn Clapés), 
al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.146.649,29 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; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i 
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 diari dels de més circulació de Catalunya termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Martí

32. – (21g21) APROVAR definitivament, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació 
de la finca núm. 16-22 del carrer de la Verneda, qualificada de parcs i jardins actuals 
de caràcter local (clau 6a), equipaments de nova creació de caràcter local (clau 7b) i 
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vies cíviques (clau 5b) per la MPGM del sector Sant Andreu-Sagrera de Barcelona, 
aprovada definitivament el 12 de desembre de 1996, sense que s’hagin presentat 
al·legacions durant el termini d’informació pública de l’aprovació inicial de la relació 
de béns i drets afectats, tal i com s’exposa en l’informe emès per la Direcció de Serveis 
de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, de 10 de març 
de 2021, que consta a l’expedient i que es dona per íntegrament reproduït; INICIAR 
l’expedient d’expropiació; FIXAR en tràmit d’avinença, d’acord amb l’establert a 
l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la quantitat de 773.070,29 euros, com a 
preu just per tots els conceptes, per l’expropiació de la finca núm. 16-22 del carrer de 
la Verneda, d’acord amb l’esmentat informe; APLICAR l’esmentada quantitat amb 
càrrec al projecte núm. P.10.6820.01 del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de Barcelona per l’any 2021; PAGAR l’esmentada quantitat a la propietat 
de la finca, la societat Rowdam, SA, un cop acrediti el domini i llibertat de càrregues 
de la finca objecte d’expropiació, o, altrament, DIPOSITAR-LA a la Tresoreria 
Municipal; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb 
publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament. 

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

33. – (0009/21) APROVAR la convocatòria de subvencions del Departament de Protecció 
dels Animals a entitats sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives 
adreçades a la protecció i la defensa dels animals a la ciutat de Barcelona d’acord amb 
les bases aprovades per acord de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015. 
CONVOCAR en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions 
a entitats sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la 
protecció i la defensa dels animals a la ciutat de Barcelona 2021. AUTORITZAR la 
despesa per un import de 50.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/48901/16911 
0300 del pressupost de l’exercici 2021 de la Direcció de Serveis de Drets dels Animals. 
ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’Edictes Virtuals de 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

34. – (18004278-002) PRORROGAR per un període comprès des del 14.05.2021 fins el 
13.05.2022, el contracte 18004278-002 que té per objecte els serveis de suport a la 
implantació de la nova llei de procediment administratiu als Canals d'Atenció 
Ciutadana, adjudicat a l'empresa Seidor Consulting SL, amb NIF B62076740, per un 
import total de 241.998,72 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 89.123,18 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 73.655,52 euros i import IVA de 15.467,66 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
152.875,54 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
126.343,42 euros i import IVA de 26.532,12 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

35. – (12/2021) APROVAR la modificació de l’article 9 i afegir la Disposició Addicional 
Tercera de la Instrucció per la qual es fixen els criteris d'aplicació del Reglament 
General Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals a l'Ajuntament de 
Barcelona i el manteniment de l’annex d’assignació dels tractaments als RETs, 
aprovada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 28 de febrer de 2019; 
PUBLICAR-LA a la Gaseta Municipal i al web municipal; INSCRIURE-LA al Registre 
Municipal d’Instruccions i Circulars. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

36. – (20160409) APROVAR l’addenda pel manteniment de la vigència del contracte 
programa 2016-2019, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2021. 

37. – (20160238) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 16002832-004 que té per objecte el Servei de gestió del Centre Municipal 
d’Acolliment d’Urgències per a persones que viuen violència masclista (CMAU-VM) de 
l’Ajuntament de Barcelona, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant 
procediment obert harmonitzat del nou contracte (20003296), adjudicat a l’entitat 
FUNDACIO SALUT I COMUNITAT, amb NIF G61878831, pel temps indispensable fins a 
l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos, 
comprès des de l’1 d’abril de 2021 fins el 30 de setembre de 2021, per un import total 
de 361.074,44 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 361.074,44 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 361.074,44 euros i import IVA de 0,00 euros amb tipus impositiu 0% a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200, NOTIFICAR aquest acord a l’empresa 
adjudicatària, 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 i DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Ciutat Vella

38. – (20212007) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió dels serveis de 
promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent gran del 
Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 21000609, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació d'1.918.213,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.487.660,00 euros; 
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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'1.743.830,00 euros i import de l'IVA de 174.383,00 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 479.553,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601; un import (IVA inclòs) de 959.106,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0601; un import (IVA inclòs) de 479.553,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601; 
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 Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de les Corts

39. – (20004596) ADJUDICAR el contracte núm. 20004596 que té per objecte la gestió i 
dinamització dels Casals de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon, l’organització de les 
activitats del Casal de Gent Gran Pere Quart, i la dinamització del programa de 
promoció de la gent gran del districte de les Corts, amb mesures de contractació 
pública sostenible, per al període comprés entre el 15 d’abril de 2021, o a partir del 
dia següent a la de formalització del contracte i fins el 31 d’agost de 2022, a favor de 
l'empresa Iniciatives i Programes, SL amb NIF B59545913 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, per un 
import màxim de 260.831,48 euros IVA inclòs, dels quals 237.119,53 euros 
corresponen al preu net i 23.711,95 euros a l'IVA del 10%. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 134.367,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232 i un import (IVA inclòs) de 126.463,74 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/23232; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 11.855,98 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el 
Sr. Josep Maria Comorera Villalobos i, DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

40. – (20004596) ALLIBERAR la quantitat de 24.258,85 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004596 que té per objecte la gestió i dinamització 
dels Casals de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon, l’organització de les activitats del
Casal de Gent Gran Pere Quart, i la dinamització del programa de promoció de la gent 
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gran del districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual 
ha estat adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 12.496,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232; un import (IVA inclòs) 
d'11.761,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/23232. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

41. – (20214161_21000666) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament 
d’un vehicle especialitzat en rescat i extinció d’incendis en alçada per al Servei 
d’extinció prevenció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de 
Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 21000666, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 849.999,99 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 702.479,33 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 702.479,33 euros i import de l'IVA de 147.520,66 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 650.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 199.999,99 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/63305/13612 0400; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

42. – (20214189_21000692) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis 
d’assistència i defensa jurídiques als membres dels cossos de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, que integren 
l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb 
núm. de contracte 21000692, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 363.000,00 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 660.000,00 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net 300.000,00 euros i import de l'IVA de 63.000,00 euros; i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 108.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22604/13013 0400, un import (IVA inclòs) de 84.700,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 
0400, un import (IVA inclòs) de 169.400,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DONAR COMPTE 
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d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

43. – (13/2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci d’Educació de Barcelona relatiu a l’autorització d’ús d’espais d’equipaments i 
espais públics municipals als centres educatius de la ciutat de Barcelona en el marc de 
la pandèmia per coronavirus SARS-COV-2 per al curs 2020-21; FACULTAR a l’Im. Sr. 
Joan Subirats Humet, Sisè Tinent d’Alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
per signar el present conveni i tots els documents que se’n derivin. 

44. – (2021-0003) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’escola VIirolai Emsa per apropar els alumnes a un entorn real 
d’aprenentatge que els permetrà fomentar la curiositat, el pensament científic i crític, 
i l’aprenentatge en context així com interactuar i conèixer de prop la vida laboral, 
FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Joan Subirats i Humet, per a la signatura d’aquest 
conveni marc; FACULTAR els i les gerents d’Àrea i de Districte de l’Ajuntament de 
Barcelona l’aprovació i signatura dels acords individuals amb l’alumnat per a la 
formació pràctica en l’Ajuntament de Barcelona, que tinguin lloc a l'empara d’aquest 
conveni marc; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

Districte de Ciutat Vella

45. – (20152802) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 48.588,88 euros, 
amb càrrec al pressupost 2021 i aplicació pressupostària D/46101/33211, a favor de 
Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, en virtut del coeficient de participació 
acordat per les parts, i que correspon a les despeses que es derivin de la conservació i 
manteniment de les instal·lacions i els subministraments continus i serveis que efectuï 
la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la ubicació de la Biblioteca 
Francesca Bonnemaison en un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, de 
conformitat amb allò acordat en el Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació 
de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona. 

46. – (20212008) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió dels serveis de 
promoció, dinamització i organització de les activitats dels centres cívics del Districte 
de Ciutat Vella", amb núm. de contracte 21000673, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
5.692.687,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.409.400,00 euros, distribuït en 
els següents lots: - LOT núm. 01, Centre Cívic Barceloneta, per un import 
d'1.501.474,48 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Centre Cívic Convent Sant Agustí, per 
un import d'1.302.516,60 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Centre Cívic Drassanes, per 
un import d'1.583.570,56 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Centre Cívic Pati Llimona, 
per un import d'1.305.125,36 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; 
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AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 4.704.700,00 euros i 
import de l'IVA de 987.987,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 375.368,62
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 750.737,24 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un 
import (IVA inclòs) de 375.368,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 325.629,15 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 651.258,30 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un 
import (IVA inclòs) de 325.629,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 395.892,64 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 791.785,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un 
import (IVA inclòs) de 395.892,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 326.281,34 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 652.562,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un 
import (IVA inclòs) de 326.281,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Gràcia

47. – (21XF0380) ADJUDICAR el contracte de la concessió de serveis, núm. 20C00019, que té 
per objecte la Gestió i explotació dels serveis de cursos i tallers, informació i gestió de 
sales del Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de 
contractació pública sostenible, a Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per ser 
l'única oferta presentada i de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, 
per un pressupost de subvenció de 188.880,00 euros, durant la seva vigència. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import de 70.830,00 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0606; un import de 94.440,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/48999/33711 0606; un import de 23.610,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0606. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 9.444,00 euros. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del departament de recursos 
interns per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Ma. Cruz 
Martín Aguilera, tècnica de la direcció de serveis a les persones i al territori. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport. 
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Districte d'Horta-Guinardó

48. – (17003761-003) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 17003761, que 
té per la gestió i dinamització del Casal d’entitats Mas Guinardó, adjudicat a l’empresa 
QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF B60641925 des del dia 14 de març de 2020 inclòs i 
fins a l’aixecament d’aquesta, de conformitat amb l’acta de suspensió parcial del 
contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial del 
contracte de serveis 17003761, que té per la gestió i dinamització del Casal d’entitats 
Mas Guinardó, adjudicat a l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF B60641925, 
des del 22 de juny de 2020, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió 
del contracte i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que 
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de drets socials, cultura i esports. 

49. – (17003761-003) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 2 de març 
de 2021 l'import d'indemnització a favor de QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF 
B60641925, per la suspensió del contracte número 17003761, que té per objecte la 
gestió i dinamització del Casal d’entitats Mas Guinardó, per la quantitat de 9.445,34 
euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària D/22611/92416 del pressupost del Districte de l’any 2021. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de drets socials, cultura i esports. 

Districte de Sant Andreu

50. – (20004436) ADJUDICAR el contracte núm. 20004436, que té per objecte el Servei de 
gestió del Recinte Fabra i Coats a Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 580.089,67 
euros IVA inclòs, dels quals 479.412,95 euros corresponen al preu net i 100.676,72 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 49.744,63 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un 
import (IVA inclòs) de 298.467,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un import (IVA inclòs) de 231.877,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33411 0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 23.970,65 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
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Sra. Susanna Descals, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

51. – (20004436) ALLIBERAR la quantitat de 50.613,15 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004436 que té per objecte el Servei de gestió del 
Recinte Fabra i Coats, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, 
amb NIF B59545913, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.340,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un 
import (IVA inclòs) de 26.041,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un import (IVA inclòs) de 20.231,42 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33411 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura Esports. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10,30 
hores.
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