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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 28 de gener 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 28 de gener de 2021, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada 
Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, 
Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan 
Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra 
Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, 
Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera 
Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Lucia Martín González.

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

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents:
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ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (BA 69/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 18 de 
gener de 2021, que ADJUDICA el contracte de serveis de secretaria tècnica dels 
projectes vinculats a la promoció del disseny i la moda a PLUSVALUE MARKETING & 
RETAIL SERVICES, SL, per l’import màxim de 344.124,00 euros IVA inclòs i termini 
d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga per quatre anualitats addicionals, per 
haver presentat oferta admesa que dona compliment a la totalitat dels requeriments 
dels plecs regulador. 

2. – (BA 86/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 14 de 
gener de 2021, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis d’informació i 
assessorament en dret laboral a Barcelona, amb divisió en tres lots i termini 
d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga per quatre anualitats addicionals; 
APROVA el plec de clàusules per un pressupost de licitació de 199.586,78 euros IVA 
exclòs i un valor estimat d'1.197.520,68 euros i CONVOCA la licitació per procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

3. – (BA 6120) Resolució del President i el Director General de Barcelona Activa SAU SPM, 
de 12 de gener de 2021, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis 
d’implantació i manteniment d’un nou sistema d’informació i gestió dels recursos 
humans de Barcelona Activa, sense divisió en lots i termini d’execució de tres anys 
amb possibilitat de pròrroga per cinc anualitats addicionals; APROVA el plec de 
clàusules per un pressupost de licitació d'1.206.000,00 euros IVA exclòs i un valor 
estimat de 2.485.200,00 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert subjecte 
a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

4. – (BA 84/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 8 de gener 
de 2021, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis d’assessorament i 
acompanyament a persones autònomes, microempreses i pimes en la identificació i 
captació dels ajuts extraordinaris Covid-19, sense divisió en lots i termini d’execució 
d’un any amb possibilitat de pròrroga per quatre anualitats addicionals; APROVA el 
plec de clàusules per un pressupost de licitació de 180.000,00 euros IVA exclòs i un 
valor estimat de 648.000,00 euros i CONVOCA la licitació per procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

5. – (BA 29/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 20 de 
desembre de 2020, que ADJUDICA el contracte de serveis especialitzats 
d'assessorament i acompanyament socioempresarial en economia social i solidària a 
FACTO ASSESSORS SCCL, per l’import màxim de 171.590,50 euros IVA inclòs i un 
termini d’execució de quinze mesos amb possibilitat de pròrroga per tres anualitats 
addicionals, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa en termes de 
qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments previstos en els 
plecs reguladors. 

6. – (BA 81/20) Resolució del President i el Director General de Barcelona Activa SAU SPM, 
de 16 de desembre de 2020, que INICIA l’expedient de contractació del 
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subministrament de software assurance de les llicències Microsoft de Barcelona 
Activa, sense divisió en lots i termini d’execució de tres anys sense possibilitat de 
pròrroga; APROVA el plec de clàusules per un pressupost de licitació d'1.808.574,00 
euros IVA exclòs i un valor estimat d'1.989.431,40 euros i CONVOCA la licitació per 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. 

7. – (BA 40/20) Resolució del President i el Director General de Barcelona Activa SAU SPM, 
de 14 de desembre de 2020, que ADJUDICA el contracte de serveis per al disseny, 
creació, impartició i/o tutorització de les accions de formació i acompanyament de la 
IT ACADEMY de Barcelona Activa, Lot 1 Formació adreçada a que l’alumnat aprengui 
les bases de la programació a FUNDACIÓN ESPLAI, CIUDADANÍA COMPROMETIDA per 
l’import màxim de 98.461,94 euros IVA inclòs; Lot 2 Formació i acompanyament sobre 
l’itinerari de programació de Front End a Fundació Eurecat per l’import màxim de 
125.147,88 euros IVA inclòs; Lot 3 Formació i acompanyament sobre l’itinerari de 
programació de Front End a Fundació Eurecat per l’import màxim de 122.694,00 euros 
IVA inclòs; Lot 4 Formació i acompanyament sobre l’itinerari de programació de Java 
Back End a Fundació Eurecat per l’import màxim de 122.694,00 euros IVA inclòs; Lot 5 
Formació i acompanyament sobre l’itinerari de programació de .NET a Fundació 
Eurecat per l’import màxim de 38.444,12 euros IVA inclòs i Lot 6 Formació, 
acompanyament i suport als diferents itineraris existents en la part final de projecte 
(Front End, Java Back End, .NET) a Fundació Eurecat per l’import màxim de 122.694,00 
euros IVA inclòs, amb termini d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga per 
quatre anualitats addicionals, per haver presentat les ofertes admeses més 
avantatjoses en termes de qualitat-preu i que donen compliment a la totalitat dels 
requeriments previstos en els plecs reguladors. 

8. – (BA 51/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 4 de 
desembre de 2020, que ADJUDICA el contracte de serveis d’assistència tècnica per al 
desenvolupament per Barcelona Activa de nous projectes en el període 2020-2023 a 
DELOITTE CONSULTING SLU, per l’import màxim de 185.302,43 euros IVA inclòs i 
termini d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga per quatre anualitats 
addicionals, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa en termes de 
qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments previstos en els 
plecs reguladors. 

9. – (BA 58/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 4 de 
desembre de 2020, que ADJUDICA els serveis de suport i acompanyament a la recerca 
de feina i inserció professional dins del sector TIC de l’alumnat de la IT Academy i de 
secretaria tècnica per donar suport en la gestió de les formacions de la IT Academy, 
Lot 1 Serveis d’assistència tècnica per a l'acompanyament en el procés de cerca de 
feina dins del sector TIC a COOKIE BOX SL per l’import màxim de 43.736,18 euros IVA 
inclòs; Lot 2 Serveis d’assistència tècnica de prospecció i connexió amb l'ecosistema 
TIC de la ciutat de Barcelona a TALENT SEARCH PEOPLE SL per l’import màxim de 
87.098,99 euros IVA inclòs i Lot 3 Serveis de secretaria tècnica per donar suport en la 
gestió de les formacions a FUNDACIÓ EURECAT per l’import màxim de 86.672,30 euros 
IVA inclòs, amb termini d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga per quatre 
anualitats addicionals, per haver presentat les ofertes admeses més avantatjoses en 
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termes de qualitat-preu i que donen compliment a la totalitat dels requeriments 
previstos en els plecs reguladors. 

10. – (BA 71/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 25 de 
novembre de 2020, que INICIA l’expedient de contractació dels serveis de disseny 
d’espais, grafisme, muntatge i desmuntatge, coordinació tècnica i transport d’estands 
de Barcelona Activa, sense divisió en lots i termini d’execució d’un any amb possibilitat 
de pròrroga per quatre anualitats addicionals; APROVA el plec de clàusules per un 
pressupost de licitació de 240.000,00 euros IVA exclòs i un valor estimat 
d'1.440.000,00 euros i CONVOCA la licitació per procediment negociat sense publicitat 
prèvia d’un anunci de licitació atès que no hi ha hagut cap oferta adequada en el 
procediment obert tramitat prèviament amb número d’expedient 17/20 (article 
168.a),1r LCSP) i tramitació ordinària. 

11. – (BA 70/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 22 de 
novembre de 2020, modificada el 14 de desembre de 2020, que INICIA l’expedient de 
contractació dels serveis d’atenció telefònica i informació a la ciutadania de Barcelona 
respecte els programes i serveis de Barcelona Activa, amb incorporació d’objectius 
d’eficiència social referents a la inserció de persones amb diversitat funcional, sense 
divisió en lots i termini d’execució de dotze mesos amb possibilitat de pròrroga per 
quatre anualitats addicionals; APROVA el plec de clàusules per un pressupost de 
licitació de 114.174,00 euros IVA exclòs i un valor estimat de 685.044,00 euros i
CONVOCA la licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i 
tramitació ordinària. 

12. – (BA 17/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, d'11 de 
novembre de 2020, que DECLARA deserta la licitació del contracte serveis de disseny 
d’espais, grafisme, muntatge i desmuntatge, coordinació tècnica i transport d’estands 
de Barcelona Activa, sense divisió en lots i termini d’execució d’un any amb 
possibilitat de pròrroga per quatre anualitats addicionals, per un pressupost de 
licitació de 240.000,00 euros IVA exclòs i un valor estimat d'1.440.000,00 euros. 

13. – (BA 09/20) Resolució del Director General de Barcelona Activa SAU SPM, de 21 
d’octubre de 2020, que ADJUDICA els serveis de gestió i impartició d’un Programa 
d’assessorament dirigit a les empreses del Sector Comerç, Lot 1 Serveis de gestió i 
impartició d’assessorament dirigit a les empreses del sector comerç a dos districtes 
(l’Eixample i Les Corts) a PROCOM RETAIL SL per l’import màxim de 23.586,29 euros 
IVA inclòs; Lot 2 Serveis de gestió i impartició d’assessorament dirigit a les empreses 
del sector comerç a dos districtes (Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia) a CONSULTCAT 
CONSULTORIA I FORMACIO SLU per l’import màxim de 26.426,40 euros IVA inclòs; Lot 
3 Serveis de gestió i impartició d’assessorament dirigit a les empreses del sector 
comerç a tres districtes (Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Horta Guinardó) a CONSULTCAT 
CONSULTORIA I FORMACIO SLU per l’import màxim de 39.639,60 euros IVA inclòs i Lot 
4 Serveis de gestió i impartició d’assessorament dirigit a les empreses del sector 
comerç a tres districtes (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) a PROCOM RETAIL, SL 
per l’import màxim de 34.965,73 euros IVA inclòs, per un període de dotze mesos 
prorrogable per quatre anualitats addicionals, per haver presentat les ofertes admeses 
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més avantatjoses en termes de qualitat-preu i que donen compliment a la totalitat 
dels requeriments previstos en els plecs reguladors. 

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. – (07/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa (mat. 
12100034) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per programa, 
amb la categoria professional de Tècnica Superior d’Arquitectura, amb destinació a la 
Direcció Tècnica del Paisatge Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat 
de Vida, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d’Arquitectura (22FA1BIBA03) i 
una segona activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per tal d'evitar 
possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 
l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el terme 
municipal de Barcelona. La dedicació professional total entre ambdues activitats, la 
que s’autoritza per l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi com a 
arquitecta, i la que la que es proposa autoritzar en l’expedient 8/2020 per l’exercici de 
l’activitat docent com a professora associada a temps parcial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya pel curs 2020-2021, no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (08/2020 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa 
(mat. 12100034), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per 
programa amb la categoria professional de Tècnic Superior d’Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció Tècnica del Paisatge Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d’Arquitectura 
(22FA1BIBA03) i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 2020-2021 des del 
01/09/2020 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 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que s’autoritza per professora 



CG 3/21 6/17

associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya pel curs 2020-
2021 i la que es proposa autoritzar en l’expedient 7/2020 per l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix.DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (563/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gonzalo Puelles Garcia 
(mat. 23503) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura (20FA2BIBA04), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, 
qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (565/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Heras Quilez 
(mat. 22117) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Zona Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
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en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

5. – (570/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alex Espiga Kun (mat. 
26451) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de 
Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (587/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marin Mateu (mat. 
21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de 
Llevant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de
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l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (602/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Abad Vilella (mat. 
24662) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sotsoficial SPEIS, amb destinació a la Unitat Operativa Territorial de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sotsoficial 
SPEIS (22FC1CICD02), i l’activitat privada per compte d'altri de formador i preparador 
d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort S.L. El Sr. Abad no podrà formar part ni intervenir 
o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre 
tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (595/2020) APROVAR la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), el dia 25 de febrer 2019, que té per objecte l’acolliment de persones 
estudiants en pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 25 de febrer 
de 2021 i fins el 24 de febrer de 2022, mantenint el contingut de les clàusules que 
integraven 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, així com la de tots els documents que se’n derivin. 

9. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 28 de gener de 2021. 

10. – (F2101) AUTORITZAR a Tractament i Selecció de Residus, SA a concertar una pòlissa de 
crèdit per un import màxim de 6.000.000,00 euros amb Caixabank, SA, destinada a 
atendre les necessitats de tresoreria, subjecte al compliment del Principi de Prudència 
Financera definit per la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera i subjecte a les condicions recollides a l’annex que consta a 
l'expedient. 
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11. – (3-002/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-002/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 423.031,84 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. 
21011891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (3-003/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-003/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 40.315,86 euros, per atendre despeses del 
contracte per la posada en funcionament de l’equipament poliesportiu del carrer 
Roger núm. 48-64 al Districte Sants-Montjuïc, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21011991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

13. – (20PL16819) APROVAR inicialment,de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i 
residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de 
tres mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en 
sessió de 14 de novembre de 2019 (BOPB de 15 de novembre de 2019),de conformitat 
amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a les comunicacions prèvies d’inici 
d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de l’ús d’Habitatges d’Ús Turístic, 
regulades a l’article 4.1 de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral 
de l’administració ambiental de Barcelona (epígraf OMAIIAA 13/5 Habitatge d’ús 
turístic), així com les declaracions responsables d’obertura per a la instal·lació i/o 
ampliació d’aquesta activitat; PRORROGAR, així mateix, la suspensió de l’atorgament 
de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres 
destinades a la implantació d’Habitatges d’Ús Turístic; PRORROGAR, també, la 
suspensió de l’atorgament de les llicències per a la modificació d’ús dels edificis on es 
prevegi la implantació de nous habitatges d’ús turístic per destinar la totalitat de les 
entitats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic i altres activitats compatibles (epígraf 
OMAIIAA 13/5.1 Edifici d’habitatges d’ús turístic); PRORROGAR, per altra banda, 
l’acord de suspensióacordat per la Comissió de Govern en sessió de data 24 d’agost de 
2020 (BOPB de 25 d’agost de 2020), pel que fa a l’atorgament de llicències i l’admissió 
de comunicacions prèvies i declaracions responsables d’inici d’activitats per a la 
instal·lació i/o ampliació de llars compartides; PRORROGAR, també, l’atorgament de 
llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres destinades 
a la implantació de la llar compartida; SUSPENDRE les comunicacions i altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a 
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l’obertura, instal·lació o ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents 
de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració 
ambiental de Barcelona (OMAIIAA): 12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc 
estrelles; 12.36/c Hotel de quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e 
Hotel de dues estrelles; 12.36/f Hotel d’una estrella; 12.36/1b Hotel apartament de 
cinc estrelles; 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel 
apartament de tres estrelles; 12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f 
Hotel apartament d’una estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 12.36/2e Residència per a 
estudiants; 12.38/b Alberg juvenil; 12.57 Establiment d’apartament 
turístic;SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències de nova planta, gran 
rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i 
increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits 
vinculats a la instal·lació o ampliació d’aquestes activitats; EXCLOURE de la suspensió 
les llicències d’obres, els comunicats immediats o diferits i els comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes d’inici d’activitats presentades en vigència de 
l’informe previ regulat en el Manual Operatiu del PEUAT; EXCLOURE, així mateix, de la 
suspensió els comunicats i altres autoritzacions municipals connexes presentades 
abans de l’executivitat dels respectius acords de suspensió per a l’obertura, la 
instal·lació o l’ampliació d’activitats regulades per aquest pla, i els comunicats 
presentats per a l’exercici d’activitats vinculades a obres amb llicència concedida, 
comunicat admès o assabentat d’obres presentats abans de l’executivitat del present 
acord de suspensió; EXCLOURE, també, de la suspensió les llicències de nova planta, 
gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i 
increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits 
vinculats a la instal·lació o ampliació d’aquestes activitats presentades abans de 
l’executivitat dels present acord de suspensió; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió 
que es prorroga, d’una banda, i del que se suspèn, de l’altra, és el delimitat i grafiat en 
el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 
3 de l’article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, 
que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les 
respectives publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia 
esmentats i del present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que es podran tramitar instruments o atorgar 
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

HA QUEDAT SOBRE LA TAULA la proposta precedent.

Districte de Ciutat Vella

14. – (19g329) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el Compte de Liquidació Definitiva del 
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Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 d’Actuació del Pla de Millora Urbana dels 
terrenys de l’Estació Renfe-Rodalies, executat en la modalitat de cooperació, 
quantificat en 5.979.443,11 euros, que es mostra equilibrat, en el sentit que l’import 
per les despeses incorregudes en l’execució de la reparcel·lació coincideix amb 
l’import total de les quotes requerides, essent l’import a requerir o a retornar de 0 
euros. SOL·LICITAR al Registre de la Propietat la cancel·lació de l’afecció real de les 
finques de resultat del Projecte de reparcel·lació al pagament del Saldo del Compte de 
Liquidació Provisional del Projecte de reparcel·lació, del Polígon 1 d’Actuació del Pla 
de Millora Urbana dels terrenys de l’Estació Renfe-Rodalies. PUBLICAR aquest acord 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la Gaseta Municipal, en un dels 
diaris de major difusió de la província i en el Tauler d’Edictes de la Corporació. 
NOTIFICAR-LO personalment als interessats en l’expedient. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

Districte de l'Eixample

15. – (20PL16822) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l’ampliació i rehabilitació de 
l’edifici situat al carrer Provença 324; promogut per la Fundació Jaume Bofill; 
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 Sants-Montjuïc

16. – (20SD0137PO) APROVAR el “Projecte de rehabilitació de diferents blocs de nínxols 
(blocs 1321 a 1331) a l’agrupació 14 del Cementiri de Montjuïc, fase 5 del pla director 
2019” d’iniciativa municipal promogut per Cementiris de Barcelona, SA d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb qualificació favorable amb 
condicions) de data 14 d’octubre de 2020 i amb l’informe d’Auditoria de juny de 2020 
que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb pressupost de 853.810,75 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. PUBLICAR el present acord el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i a la Gaseta Municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees 
implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

17. – (3BC 2017/120) AIXECAR la suspensió de la tramitació i APROVAR definitivament el 
Projecte executiu de la nau 4 de Can Batlló per a espais d’iniciatives d’economia 
solidària “COÒPOLIS”, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
7.397.610,28 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; APROVAR els convenis 
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específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor de 
Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Mitja Tensió, de Baixa Tensió i de CCMM i 
FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris 
dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

18. – (20PL16791) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de l’ús i les condicions 
d’edificació de l’equipament privat situat al carrer d’Atenes 27 de Barcelona; 
promogut per Activa Parc de Les Aigües, 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. 

Districte de Sant Andreu

19. – (18SD0199 PU) APROVAR el Projecte Modificat de la modificació del Projecte 
d’Urbanització del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, 
d’iniciativa municipal, promogut per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A (en 
endavant, BSAV), aprovat per acord de la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 
(publicat al BOPB de 18/09/2012), la qual modificació, relativa a la Separata 
corresponent als àmbits A i D (parcial), tenia per objecte el Projecte constructiu 
d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera Garcilaso i Berenguer de Palou entre els 
carrers de Costa Rica i Ferran Turné (PAU 1 parcial) i va ser aprovada per acord de la 
Comissió de Govern de 14 de març de 2019 (publicat al BOPB 1/04/2019), tot això a 
l'empara dels articles 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 de l’Obra de 15 de desembre de 2020, de la Direcció d’Obres i 
Serveis de BSAV de 18 de gener de 2021 i amb l’Informe Jurídic de la Direcció de 
Serveis Tècnics Jurídics de 20 de gener de 2021, 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 5.492.291,99 euros el 21% 
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
ofertada per l’adjudicatari (4.596.935,80 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (895.356,19 euros 21% IVA inclòs) consistents a grans trets 
en: l’increment de mitjans per al seguiment arqueològic de l’excavació; la baixada de 
rendiments de dita excavació degut a la dispersió de les restes arqueològiques; el 
transport interior de terres dins de l’obra per baixada de rendiment en l’excavació; la 
densitat de residus de demolicions inferior a la prevista; l’excavació en zones amb una 
densitat molt elevada de serveis existents; la necessitat d’estrebar el 100% de les 
rases profundes; les modificacions vàries al projecte per a adaptar-lo a les propostes 
de diferents departaments municipals i companyies de serveis i, també, diversos 
elements de seguretat vial derivats de peticions de Guardia Urbana de l’Ajuntament 
de Barcelona; les quals modificacions representen el 19,48% d’increment sobre el 
contracte signat per l’adjudicatari i de l'11,59% de decrement sobre l’import del 
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Pressupost d’Execució per Contracte aprovat definitivament per la Comissió de Govern 
en sessió del 14 de març del 2019 (6.212.046,95 euros 21% IVA inclòs). PUBLICAR el 
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de 
major circulació de la província. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en 
aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

20. – (20g368) APROVAR, a l’empara de l’article 119.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 2 del 
Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i 
prolongació virtual del carrer Provençals de Barcelona, formalitzada per mitjà 
d'escriptura pública atorgada en 7 d’octubre de 2020 davant del Notari de l'Il·lustre 
Col·legi de Catalunya Sr. Gerard Conesa Martínez, sota el número 2.096 del seu 
Protocol. TRASLLADAR a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, la documentació que prescriu l'art. 192 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, als efectes de la 
inscripció de la Junta de Compensació en el Registre d'Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores. DESIGNAR com a representant d'aquesta Administració en l'òrgan 
rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de gestió urbanística de 
l'Institut Municipal d'Urbanisme, el Sr. Jaume Vidal i Pi. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la 
Corporació. NOTIFICAR-LO personalment als interessats i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (20SD00115PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Projecte d’Urbanització de l’àmbit qualificat 
com a 6b (Parcs i jardins urbans de nova creació) entre els carrers Cristòbal de Moura, 
Treball, Marroc i Agricultura (Districte d’activitats 22@bcn) que fou aprovat per acord 
de la Comissió de Govern municipal en sessió de 5 d’octubre de 2011 i que es troba 
inclòs en el Pla de Millora Urbana de les illes delimitades pels carrers abans referits, 
aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió d'1 de 
febrer de 2008 (publicat a efectes de la seva executivitat al BOPB de data 25/02/2008 
i a La Vanguardia de data 22/02/2008), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
(amb classificació B) de 2 de novembre de 2020 que figura a l’expedient administratiu 
i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació 
de l’àmbit, amb un pressupost de 674.797,68 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR el present acord als 
interessants. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

22. – (20170144) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 
17001657-007 que té per objecte la contractació de la gestió del Servei per a 
Adolescents i Famílies (SAIF), per un període comprès des de l'01.02.2021 fins el 
04.03.2021, adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes,SL, amb NIF B59545913, per 
un import total de 52.614,34 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 52.614,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 43.482,93 euros i import IVA de 9.131,41 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200. REQUERIR 
l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des 
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

23. – (20180209) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm. 
18004583-002 que té per objecte el servei de Gestió del SIMIODA, durant el termini 
comprés entre l’1 de març de 2021 i el 30 de novembre de 2021, adjudicat a l’empresa 
QSL Serveis Culturals SLU, amb CIF B60641925, per un import total d'1.040.342,66 
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 d'1.040.342,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 945.766,05 euros i import IVA de 94.576,61 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23222 0200. REQUERIR l'adjudicatari per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

24. – (20200588) APROVAR el Protocol de la Campanya d’activitats de vacances d’estiu per 
a infants i adolescents i els annexos corresponents a l’any 2021 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 2021 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
FACULTAR l’Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, regidor d’Infància, Joventut, Persones 
Grans i Persones amb Discapacitat per a la signatura de tots aquells documents que es 
derivin d’aquest expedient. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

25. – (0007/2021) RATIFICAR el protocol signat el 3 de desembre de 2020 entre l’ICUB i la 
Fundació Internacional Manifesta que té per objecte la celebració de la quinzena 
edició de la Biennal Manifesta a la ciutat de Barcelona l’any 2024. ACCEPTAR la 
designació de Barcelona com la ciutat que acollirà la quinzena edició d’aquest 
esdeveniment cultural. ENCARREGAR a l’Institut de Cultura de Barcelona, d’acord amb 
l’annex que consta a l’expedient i vist l’informe justificatiu de la gerent i del director 
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de Programes Culturals d’aquest ens de 14 de desembre de 2020, l’exercici de totes 
les accions necessàries que se’n derivin per a l’acompliment de la present designació, 
atès que aquest ens municipal té entre les seves funcions la de promoure les 
actuacions que puguin incidir en la vida cultural de la ciutat. NOTIFICAR aquest acord a 
l’Institut de Cultura de Barcelona per al seu coneixement i efectes. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

26. – (2020-0088) APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Cultura y 
Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre Liceu per a la 
creació de la Comissió Interadministrativa de l'esdeveniment d'excepcional interès 
públic "175 aniversari de la Construcció del Gran Teatre Liceu". 

Districte de l'Eixample

27. – (20XF0670) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Urgell concessió número 
19C00006. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 5.853,94 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de 
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de 
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Urgell del primer trimestre i segon 
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que 
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (20XF0739) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Golferichs concessió 
número 19C00020. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 5.868,37 euros, 
amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a 
Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a 
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Golferichs del primer 
trimestre i segon semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o 
devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 
27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

29. – (20XF0743) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc concessió número 
19C00021. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.315,85 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de 
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de 
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Fort Pienc del primer trimestre i segon 
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que 
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 
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2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20XF1146) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 
19C00018. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.165,17 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de 
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de 
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del segon semestre de 2020, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

31. – (20XF1147) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, concessió 
número 19C00025. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 672,92 euros, 
amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a 
Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a 
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Cotxeres Borrell del segon 
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que 
corresponguin, d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32. – (20XF1148) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió 
número 19C00024. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.528,70 euros, 
amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest mateix document a 
Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a 
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del segon 
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que 
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (20209201) PRORROGAR per un període comprès des de l'11.03.2021 fins el 
10.03.2022, el contracte 19005024-004 que té per objecte "Servei de dinamització de 
l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural Albareda, amb 
objectius d'eficiència social", adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, per un import total de 310.510,67 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 59.549,99 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 49.214,87 euros i import IVA de 10.335,12 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603, 
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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 
250.960,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
207.405,52 euros i import IVA de 43.555,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0603. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi el 
contracte de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

34. – (20004436) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de gestió del Recinte 
Fabra i Coats, amb núm. de contracte 20004436, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
630.702,82 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 744.733,24 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 
521.242,00 euros i import de l'IVA de 109.460,82 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 54.084,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33411 0609, un import (IVA inclòs) de 324.509,27 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 
0609, un import (IVA inclòs) de 252.108,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

35. – (20174003) APROVAR l'atorgament de la subvenció directa per un import de 541,16 
euros a a favor de la Federació d'Entitats del Clot - Camp de l'Arpa per tal de mantenir 
l'equilibri econòmic financer del projecte de gestió cívica del Centre Cultural La 
Farinera del Clot i que no es vegi afectat pels descomptes aplicats als preus de tallers, 
cursos de formació, i activitats culturals mitjançant l'Ordenança de preus públics per a 
l'any 2020, d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de l'expedient 20174003, subvenció número 
16514059, per un import de 541,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
06.10 485.33 337.11 del pressupost de l'any 2020, a favor de la Federació d'Entitats 
del Clot - Camp de l'Arpa. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10,00 h.
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