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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 29 d'abril de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 29 d'abril de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, 
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucia 
Martín González, Eloi Badia Casas, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, 
Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, 
Maria Rosa Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari 
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Joan Subirats Humet i Jordi Rabassa Massons.

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

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

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

La Presidència obre la sessió a les 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 22 d'abril 
de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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



CG 16/21 2/19

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (20/0004-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de 26/03/2021 (Lot 1) i data 15/04/2021 (Lot 2), que ADJUDICA la 
contractació del manteniment integral de les jardineres ubicades als carrers, parcs i 
jardins de la ciutat de Barcelona i la inserció laboral de col·lectius amb especials 
dificultats d'inserció laboral, amb mesures de contractació pública sostenible 
(Reservat a centres especials de treball d'iniciativa social d'acord amb la disposició 
Addicional 4ª LCSP), per un import de 2.230.660,82 euros (IVA inclòs del 21 %) i un 
termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. Lot 1: Districtes 2,3,4,5 i 6 a l’empresa UTE 
Jardineres Adintre 2020, amb CIF U42946285, per un import d'1.364.736,23 euros (IVA 
inclòs del 21%) i un termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. Lot 2. Districtes 1,7,8,9 i 
10 a l’empresa Barna Verd, S.C.C.L., amb CIF F08965550, per un import de 865.924,59 
euros (IVA inclòs del 21%) i un termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. 

2. – (607.2021.022) El Conseller Delegat de BIMSA, el 4 de març de 2021, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu d’instal·lació 
de tres trams d’escales mecàniques entre el c. Arenys i el c. Fastenrath, al barri de la 
Teixonera al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 873.392,52 euros, IVA exclòs, 
que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.056.804,95 euros i un valor estimat 
d'1.048.071,02 euros, IVA exclòs i una durada de 6 mesos. 

3. – (608.2021.019) El Conseller delegat de BIMSA, el 18 de març del 2021 ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu 
actualitzat de la reurbanització dels c. de Llopis i del Pla dels Cirerers, del Districte de 
Nou Barris, a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb un 
pressupost de licitació de 976.428,32 euros, IVA exclòs, i un valor estimat 
d'1.171.713,98 euros i una durada de 9 mesos. 

4. – (608.2021.026) El Conseller delegat de BIMSA, el 8 d’abril de 2021, ha resolt INICIAR la 
licitació per a la contractació de les obres relatives al Projecte Executiu, memòria 
ambiental i l’estudi de seguretat i salut de la modificació de la sala de màquines del 
llac del Parc Central de Nou Barris, al Districte de Nou Barris de Barcelona amb 
mesures de contractació pública sostenible – 608.2021.026, amb un pressupost de 
licitació de 725.630,00 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
878.012,30 euros i un valor estimat de 870.756,00 euros, IVA exclòs i una durada de 5 
mesos. 

Districte de les Corts

5. – (604.2021.010) El Conseller Delegat de BIMSA, el 4 de març de 2021, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte actualitzat per a la 
millora de diversos parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. separata lot 3 – parc de 
Cervantes, al districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb un pressupost de licitació de 620.711,25 euros, IVA exclòs, que incloent IVA 
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ascendeix a la quantitat de 751.060,61 euros i un valor estimat de 744.853,50 euros, 
IVA exclòs i una durada de 5 mesos. 

6. – (604.2021.015) El Conseller delegat de BIMSA, el 25 de març de 2021, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives a l’actualització dels 
projectes de reurbanització de la plaça del Coll de Finestrelles i el c. De Sant Bartomeu 
de la Quadra, així com els carrers adjacents, en el barri de Pedralbes, al districte de les 
Corts, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació 
de 681.012,43 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
824.025,04 euros i un valor estimat de 817.214,92 euros, IVA exclòs i una durada de 6 
mesos. 

b) Informes

1. – Informe sobre la paritat en els Consells d’Administració municipals.

RESTA SOBRE LA TAULA l’informe precedent.

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

2. – (115/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena Blanco 
Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en 
Enginyeria, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Enginyeria 
(20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte propi com a enginyera. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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3. – (128/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Silva 
Rodríguez (mat. 78366) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte 
propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la 
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc 
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en 
aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi 
tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (70/2020 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also 
(mat. 6072602), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant 
les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica Superior en Dret [22FA1BIBA15], i 
l’activitat pública com a professora associada a la Universitat de Barcelona, mitjançant
contracte de durada determinada i a temps parcial per l’any acadèmic 2020-2021 des 
del 15/09/2020 fins al 14/09/2021. 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. 

5. – (150/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis 
d’Assessorament Jurídic de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, tal i com es 
detalla a l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

6. – (19002998-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 
19002998-001 que té per objecte "contracte mixt de subministrament i serveis núm. 
19002998, que té per objecte la producció, instal·lació, control de seguiment i retirada 
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dels elements publicitaris i producció d’altres elements de comunicació per a les 
campanyes, esdeveniments, exposicions i altres accions de comunicació", adjudicat a 
l'empresa Publiservei, SL, amb NIF B59127431, per un import màxim de 80.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 80.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 80.000,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705. 
FIXAR en 3.305,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-
LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta 
modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui 
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Prevenció i Seguretat. 

7. – (21S04489) APROVAR l’encàrrec a Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) relatiu 
a les tasques de prevenció, detecció i estudi serològics de la Covid-19 als treballadors 
municipals, d’acord amb les condicions que figuren al conveni mitjançant el qual es 
formalitza l’esmentat encàrrec. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
97.500,00 euros amb càrrec a la partida 0707/48903/92218, a favor de Laboratori de 
Referència de Catalunya (LRC), amb NIF A59954487, per a les tasques de prevenció, 
detecció i estudi serològics de la Covid-19 als treballadors municipals. FACULTAR el 
Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, Sr. Javier Pascual Gurpegui, per 
a la signatura de la seva formalització. PUBLICAR l'encàrrec a mitjà propi a la 
Plataforma de Contractació. 

8. – (Inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 29 d'abril de 2021. 

9. – (21000357) INICIAR l'expedient per a la contractació de la producció, disseny, lloguer, 
transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la Decoració Lumínica 
Nadalenca a determinades vies de la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 
21000357, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 2.226.921,01 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 2.329.591,09 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Pl. 
Catalunya, c/ Aragó, Gran Via de les Corts Catalanes, per un import d'1.597.200,00 
euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Rda. Sant Pere, per un import de 36.300,00 euros IVA 
inclòs; - LOT núm. 03, c/ Balmes, per un import de 60.000,00 euros IVA inclòs; - LOT 
núm. 04, Obres de llarga durada, per un import de 110.000,00 euros IVA inclòs; - LOT 
núm. 05, Projecte Pla de Barris (2016-2020) i treballs als Barris, per un import de 
110.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06, Projecte de recuperació de punts de llum, 
per un import de 16.000,01 euros IVA inclòs; - LOT núm. 07, Sant Martí, Sant Andreu, 
Horta-Guinardó, i Gràcia, per un import de 140.000,00 euros IVA inclòs;- LOT núm. 08, 
Eixample, per un import de 69.938,00 euros IVA inclòs;- LOT núm. 09, Ciutat Vella, per 
un import de 87.483,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
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tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net d'1.840.430,59 euros i 
import de l'IVA de 386.490,42 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 133.100,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 532.400,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 29.161,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 23.312,66 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 46.666,66 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 4.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 27.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 27.500,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 20.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 12.100,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 532.400,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 58.322,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 46.625,34 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 93.333,34 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 12.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 82.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 82.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 40.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 24.200,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 399.300,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, donades les 
característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

10. – (20002641) ADJUDICAR el contracte núm. 20002641, que té per objecte l’Oficina 
Tècnica d’impuls i d’implementació del Pla Barcelona Fàcil, a DELOITTE CONSULTING, 
SL amb NIF B81690471, 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 629.625,92 euros IVA 
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inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 520.352,00 euros 
corresponen al preu net i 109.273,92 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 328.500,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43011 0700; un import (IVA inclòs) de 301.125,44 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 
0700. 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 
26.017,60 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. M Carmen Gonzalez Duran. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

11. – (21XC0013) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Aena S.M.E., SA per al desenvolupament de les accions necessàries que permetran
incrementar coneixement turístic, incorporar millores en la gestió de l’activitat 
turística i coordinar accions vers un turisme sostenible i responsable, contribuint 
alhora al posicionament de Barcelona. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, 
Regidor de Turisme i Indústries Creatives, per a la signatura del present conveni i la 
resta de documents que se’n derivin. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

12. – (21XC0105) APROVAR el conveni entre el Ministeri de Consum, l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
constitució de la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona; FACULTAR la 
Ima. Sra. Montserrat Ballarin Espuña, Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim 
Interior i Hisenda per a la signatura del present conveni i la resta de documents que 
se’n derivin. 

13. – (DP-2021-28106) AUTORITZAR a la Fundació PinnàH, a gravar la concessió d’us privatiu 
que ostenta respecte de la finca de propietat municipal del carrer Ciutat de Granada 
núm. 108-116, per a la construcció i gestió d’un centre d’atenció sociosanitària, 
prestant serveis d’internament de llarga i mitja estada, àrea ambulatòria, farmàcia 
hospitalària i diagnòstic per la imatge, adjudicada a favor de la Fundació Privada 
Hospital Evangèlic per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell 
Municipal en sessió de 15 de gener de 2019 i formalitzada el 30 d’abril de 2019 i 
autoritzada la seva transmissió a la Fundació PinnàH per acord del mateix òrgan en 
sessió de 21 d’abril de 2021, mitjançant la constitució dels tres préstecs en igualtat de 
rang entre les entitats següents: 1) amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
(BBVA): responsabilitat hipotecària limitada al nominal d'1.163.806,61 euros; amb 
pagament amb quotes mensuals; un tipus d’interès fix de l'1,65 per cent; comissió 
d’obertura del 0,40 per cent; comissió d’amortització anticipada del 0,50 per cent; i un 
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termini màxim d’amortització de 20 anys inclosos dos anys de carència; i 2) amb el 
Banc de Sabadell, SA: responsabilitat hipotecària limitada al nominal d'1.163.806,61 
euros; amb pagament amb quotes mensuals; un tipus d’interès fix de l'1,65 per cent; 
comissió d’obertura del 0,40 per cent; comissió d’amortització anticipada del 0,50 per 
cent; i un termini màxim d’amortització de 20 anys inclosos dos anys de carència; 3) 
amb l’Institut Català de Finances (ICF): responsabilitat hipotecària limitada al nominal 
d'1.163.806,61 euros; amb pagament amb quotes mensuals; un tipus d’interès fix de 
l'1,65 per cent; comissió d’obertura del 0,40 per cent; comissió d’amortització 
anticipada del 0,50 per cent; i un termini màxim d’amortització de 20 anys inclosos 
dos anys de carència; crèdits destinats a la finalitat única i exclusiva de finançar les 
obres de construcció i instal.lació del nou centre d’atenció sociosanitària a ubicar a 
l’esmentada finca, finalitat de la concessió; i d’acord amb les condicions annexes, que 
s’aproven, sense perjudici de la capacitat de l’esmentada Fundació per a dotar-se 
autònomament de finançament al marge del dret de concessió que ara s’autoritza a 
hipotecar. 

14. – (DP-2021-28114) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 
senyora Deborah Torres Garguilo, l’immoble situat al carrer Calàbria núm. 161 (finca 
registral 3318 del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona), en exercici del dret 
de tempteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en virtut dels articles 1 i 2 de les 
normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte a 
la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre de 2018 per la 
Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona; APROVAR com a preu de la 
compravenda l’import de 4.500.000,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR, el 
preu de la compravenda, amb càrrec a la partida pressupostària 0701 62215 15211 a 
favor de la propietària senyora Deborah Torres Garguilo; ENCARREGAR a l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió i administració del 
immoble esmentat per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social i assequible; 
FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel.lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de 
béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal 
d’Urbanisme. 

15. – (3-035/2021 ) APROVAR l’expedient núm.3-035/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb el reconeixement d’ingrés 
de l’Institut Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de les concessions 
Pavelló Poliesportiu Municipal Valldaura, Camp Municipal de Futbol Porta, Camp 
Municipal de Futbol Turó de la Peira i Camp Municipal de Futbol Canyelles del Districte 
de Nou Barris, d’acord amb la disposició acordada 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 4.585,85 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21032295; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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16. – (3-048/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-048/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 1.167.649,40 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. 21041591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17. – (3-049/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-049/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació total de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2021, relatiu al Projecte de Finançament afectat del Fons 
Foment del Turisme destinat a la museïtzació del refugi antiaeri de la Torre de la 
Sagrera, actuacions inversores P.09.6137.01 “Estudi i redacció del projecte” i 
P.09.6137.02 “Obres de condicionament”, per un import total de 130.140,00 euros, 
per canvi d’executor del Districte de Sant Andreu a BIMSA, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21041695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

18. – (3-050/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-050/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 2.000.000,00 euros, per atendre despeses de la 
Direcció de Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 21041991; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

19. – (3-051/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-051/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 1.000.000,00 euros, per atendre transferència a 
CEB per cobrir despeses del projecte Reskilling Idiomes, Sector Economia Blava i 
Sector Esports en el marc de les Mesures CECORE 2021 (Centre de Coordinació de 
Resposta Econòmica), de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
21042091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

20. – (3-052/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-052/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 150.000,00 euros, per atendre transferència a 
l’ICUB per cobrir despeses d’esdeveniments i altres activitats al Disseny Hub 
Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 21042191; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

21. – (20210079A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei d'assistència tècnica 
com a suport als diferents Serveis del Departament d'Espai Urbà, per a poder 
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gestionar els manteniments per tal de complir amb els nivells de servei requerits a la 
Ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
21000557, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 278.000,36 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 513.504,72 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 229.752,36 euros i import de l'IVA de 48.248,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 115.833,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 
139.000,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 23.166,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 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 
l'art. 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

22. – (21XC0037) APROVAR el Conveni interadministratiu de col.laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona, el Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España per a la presentació de la 
candidatura de Barcelona per acollir l'Any Mundial d'Arquitectura de la UNESCO i el 
Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) de l'any 2026, de conformitat 
amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de 
convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada 
per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 200.000,00 euros per fer front a les despeses derivades de l'esmentat 
conveni, a favor del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb NIF Q0875010A, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0505/48902/15011 del pressupost de 
l'exercici 2021 de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana; i FACULTAR el Gerent 
Arquitecte en Cap, Sr. Xavier Matilla Ayala, per la signatura de l'esmentat Conveni així 
com per la formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del 
present conveni. 

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, les Corts i Sant Andreu

23. – (BC 2021/001) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de 
les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als Districtes 
de Ciutat Vella, l’Eixample, Les Corts i Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d'1.072.237,63 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; RESOLDRE les al·legacions presentades, 
d’acord i en el sentit que s’estableix a l’informe Resposta d’Al·legacions que s’inclou 
dins l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR-
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HO als interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 

Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia

24. – (BC 2021/002) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de 
les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als Districtes 
de Sants-Montjuïc i de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.118.553,00 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; APROVAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i 
FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; i PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí

25. – (BC 2021/003) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de 
les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als Districtes 
de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 710.555,92 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 PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris

26. – (BC 2021/004) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de 
les escoles incloses al programa “Protegim les escoles” (actuacions 2021) als Districtes 
d’Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 840.431,08 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; APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió, 
Mitja Tensió, Cel·les, CCMM, CT; FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a 
formalitzar els convenis; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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Districte de l'Eixample

27. – (21PL16833) AMPLIAR la suspensió adoptada per la Comissió de Govern en sessió d’11 
de març de 2021 a l’àmbit de les parcel·les confrontants al carrer d’Enric Granados 
entre Diputació i Consell de Cent i la Plaça del Doctor Letamendi i l’Avinguda Diagonal 
(BOPB de 12 de març de 2021) i, en conseqüència, 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, 
SUSPENDRE en l’àmbit esmentat 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 dels establiments de concurrència pública 
(OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: 2.2. Activitats musicals; 2.3. 
Activitats de restauració; EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats; EC 2.1. 
Autoserveis; EC 3.1.1. Botigues de conveniència; EC 3.2. Comerç alimentari amb 
degustació; SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o 
reforma de local si suposen augment d’aforament; EXCLOURE de la suspensió les 
sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats 
presentades abans de l’executivitat del present acord de suspensió, i les sol·licituds 
d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses 
al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la 
sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat d’aquest acord 
de suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de 
llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la comunicació 
prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o 
comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així com les 
obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja 
autoritzades o excloses de suspensió; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la 
finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments 
de pública concurrència i altres activitats en el marc del Programa Superilles a 
l’Eixample; 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. 

28. – (2BD 2021/033) APROVAR inicialment el Projecte executiu de l’espai veïnal del Mercat 
de Sant Antoni, del Districte de l’Eixample a Barcelona, 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 
d’1.431.370,03 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò 
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); i 
SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 



CG 16/21 13/19

partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

Districte de Sants-Montjuïc

29. – (20obo376-3) RESOLDRE les al·legacions presentades el 12 de febrer de 2021 pel Sr. 
José Luís Cánovas Zafra i la Sra. Maite Escribano Fonfria, en nom i representació de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Parcerisa 20-26, durant el període d’exposició 
pública al “Projecte 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 
als informes de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 26 d’abril de 2021, i de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 26 d’abril 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; atès que les al·legacions 
formulades pel Sr. José Luís Cánovas Zafra i la Sra. Maite Escribano Fonfria, en nom i 
representació de la Comunitat de Propietaris del carrer Parcerisa 20-26, 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 dels diaris 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 

Districte de les Corts

30. – (4BD 2021/031) APROVAR l’Actualització del Projecte de reurbanització del carrer Fra 
Luis de Granada, al barri de les Corts, al Districte de les Corts de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb 
l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l’Informe 
Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, per un import de 565.798,71 euros (IVA inclòs), import 
resultant de sumar l’import addicional de 75.008,38 euros (IVA inclòs) al Pressupost 
per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat per resolució del Gerent del 
Districte de les Corts el 17 de desembre de 2018 per import de 490.790,33 euros (IVA 



CG 16/21 14/19

inclòs), representant aquesta actualització un 15,28% d’increment sobre el PCA 
originalment aprovat i que consisteix bàsicament en una revisió de preus amb el nou 
banc BEDEC; APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de 
Mitja Tensió i Baixa Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el 
projecte actualitzat; FACULTAR la Gerent del Districte de les Corts per aprovar i 
formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases 
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquesta resolució al 
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte d'Horta-Guinardó

31. – (20PL16804) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador d’una residència assistida 
amb centre de dia per a gent gran al carrer Rubió i Ors 19 de Barcelona; promogut per 
Domus Hortus, 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

32. – (21XC0092) APROVAR el Conveni de col.laboració interadministrativa entre 
l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per 
objecte la redacció del projecte d'urbanització de la Torre del Fang i l'execució de la 
primera fase del projecte, de conformitat amb l'Acord marc regulador de les relacions 
entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i l'Ajuntament de Barcelona, 
aprovat per acord de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016, pel 
desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres d'urbanització i les obres 
ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions derivades de l'Acord de 
col.laboració celebrat el 12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 909.921,00 euros amb càrrec a la partida D/74486/15331 
(Actuació P.09.7012.01) del pressupost de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'any 
2021, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb NIF A63198451, per fer 
front a les despeses derivades del conveni; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del present
conveni i dels actes que se'n derivin i DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, 
Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

33. – (21XC0094) APROVAR el Conveni de col.laboració interadministrativa entre 
l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per 
objecte l'execució del "Projecte de construcció per a la implantació de carrils bici en 
els carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i 
Gran de Sant Andreu, al Districte de Sant Andreu", de conformitat amb l'Acord marc 
regulador de les relacions entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i 
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l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 30 de juny 
de 2016, pel desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres 
d'urbanització i les obres ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions 
derivades de l'Acord de col.laboració celebrat el 12 de juny de 2002 entre el Ministeri 
de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; FACULTAR la 
Segona Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per 
a la signatura del present conveni i dels actes que se'n derivin; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import d'1.103.182,00 euros amb càrrec a la partida 
D/74487/15331 (Actuació P.09.7012.02) del pressupost de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana de l'any 2021, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb 
NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades del conveni; i DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat 

34. – (21ju41) APROVAR la proposta de Vuitena addenda al conveni marc de col·laboració 
per a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions entre l’Institut 
Municipal d’Urbanisme i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per a les actuacions de 
gestió urbanística a l’àmbit de Sant Andreu-Sagrera i que té per objecte les actuacions 
d’execució de les obres d’urbanització, direcció d’obra i control de seguretat i salut de 
la separata Fase 1 del projecte d’urbanització del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, 
PAU 1, denominat “Projecte d’urbanització d’un àmbit parcial del Pla de Millora 
Urbana del Sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU2, a Sant 
Andreu. Barcelona. Fase 1. Terraplenat i precàrrega”, i el seu finançament per import 
de 2.759.389,25 euros, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient 
administratiu i que es donen per reproduïts; FACULTAR el Gerent de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme per a la formalització de l’esmentada Vuitena addenda. 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Edictes de la Corporació. 

35. – (21PL16836) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus 
d'equipament de la Nau F del recinte de la Fabra i Coats; d’iniciativa municipal a 
proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Museu d'Història de 
Barcelona (MUHBA); 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. 

36. – (9BD 2021/054) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu del nou casal 
d’entitats i centre de serveis socials Porta Trinitat, al Districte de Sant Andreu de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de 
la Direcció Tècnica d’Edificació 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 
total de 7.375.063,44 euros, 21% IVA inclòs, import resultant de sumar al contracte 
principal licitat (6.226.695,55 euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions 
proposades (916.886,65 euros, 21% IVA inclòs) i les despeses associades (231.481,24 
euros, 21% IVA inclòs), i que representa el 14,20% d’increment sobre l’import del 
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Pressupost de Coneixement per l’Administració (PCA) del projecte aprovat 
definitivament (6.458.176,79 euros 21% IVA inclòs); Modificacions consistents en 
canvis del nou programa funcional per a l’equipament, nova llicència ambiental del 
projecte, solucions i càlculs pel mur de contenció EST produïts pels nous 
condicionants, disseny i càlcul del recalç de la fonamentació del mur veí d’Endesa, nou 
procés constructiu i re-càlcul de l’estructura metàl·lica de l’edifici; PUBLICAR aquest 
Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris dels de més 
circulació a Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Districte de Sant Martí

37. – (20g331) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública 
del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de 
Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de 
Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar de Barcelona, presentades per la societat 
mercantil GRAFI, SL l'1 de març de 2021, i per la Sra. Maria Teresa Civil Trullàs, el 8 
d’abril de 2021, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’Informe del 
Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 14 
d’abril de 2021, que consta a l’expedient i que es dona per reproduït. APROVAR 
definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 
125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla de 
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i 
Selva de Mar de Barcelona, presentats pels propietaris que representen més del 50% 
de la superfície del Polígon d’actuació urbanística, incorporant d’ofici la prescripció 
que es conté a l’apartat tercer dels fonaments de dret de l’informe del Departament 
de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 15 d’abril de 
2021. REQUERIR els esmentats propietaris per tal que constitueixin la Junta de 
Compensació mitjançant escriptura pública. 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, en un dels diaris de major 
circulació 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. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

38. – (20180210) RATIFICAR la suspensió total del contracte número 18004522-004 que té 
per objecte la gestió del Servei de Sales d’Estudi de Barcelona des del dia 9 de 
novembre de 2020 fins al dia 8 de desembre de 2020 a conseqüència de l'estat 
d'alarma decretat per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 no 
imputable al contractista d'acord amb l'acta signada per les parts l'11 de novembre de 
2020. ACORDAR l’aixecament parcial de la suspensió de dit contracte des del dia 9 de 
desembre de 2020. MODIFICAR el contracte d'acord amb l'acta signada en data 9 de 
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desembre de 2020 per les parts i l'informe tècnic emès per la responsable del 
contracte per adaptar-lo a les normes per la prestació del servei d'acord amb la 
situació sanitària.NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

39. – (20210070) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra, amb NIF núm. Q-5.850.017-D, en l’àmbit dels serveis 
d’atenció domiciliària amb la finalitat de desenvolupar eines per a la presa de 
decisions que condueixin a una millor prestació de serveis, acompanyada d’una 
optimització de costos, amb una durada de 2 anys. Es podrà prorrogar expressament 
fins un màxim de 2 anys. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta 
d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que 
se’n derivin del mateix 

40. – (20210143) APROVAR l’acord de col·laboració intramunicipal entre l’Ajuntament de 
Barcelona i Barcelona Activa, per al desenvolupament del Projecte “Casa d’oficis de 
l’espectacle en viu”, amb una vigència des de la data de la seva signatura i fins al dia 
31 d’octubre de 2021. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin del 
mateix. 

Districte d'Horta-Guinardó

41. – (054/2021E) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte d'Horta-
Guinardó) i el Consell de Joventut del Districte d'Horta-Guinardó, amb NIF G64884489, 
relatiu a la gestió cívica del Casal de Joves Girapells, que instrumenta l'atorgament de 
la subvenció de concessió directa nominativa, per l'execució del projecte anomenat 
Gestió Cívica del Casal de Joves Girapells, per un import de 106.034,62, equivalent 
95,93% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 110.534,62 
euros i una durada fins al 30 d'abril de 2022 de conformitat amb els articles 22.2.a) i 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 a) de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 106.034,62 euros, dels quals 35.344,87 euros amb càrrec a l'/les 
aplicació/ns pressupostària/es D/48522/23222 del pressupost de l'any 2022, i 
70.689,75 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48522/23222 del 
pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. CONDICIONAR la vigència de la Gestió Cívica per a l’any 
2022 a la fixació com a nominativa de la subvenció prevista a favor de l’entitat 
esmentada en el pressupost que s’aprovi per a aquell exercici. REQUERIR a l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
30.04.2022, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
la clàusula 5a. del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Ma. Rosa Alarcón Montañés, 
Regidora del Districte d'Horta-Guinardó per a la signatura de l'esmentat Conveni, així 
com la de tots aquells documents que se'n derivin. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

42. – (2021-0053) APROVAR el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i Concert Studio, SL, que té per objecte establir els 
mecanismes de col·laboració entre les parts per a la celebració del Festival Jardins de 
Pedralbes 2021, que de forma excepcional serà un cicle de concerts i activitats de 
serveis als Jardins i diverses estances del complex del Palau de Pedralbes durant l’estiu 
de l’any 2021, activitat extraordinària realitzada com a mesura per impulsar la cultura i 
l’economia que s’ha vist greument afectades per la pandèmia del COVID-19, i així
promoure la seva activació. FACULTAR als tinents d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia, 
Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, i de l’Àrea de de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, l’Im. Sr. 
Joan Subirats Humet, per a la signatura del conveni. 

Districte de les Corts

43. – (21S04592) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a 
l’any 2021 del concurs de Cartells de la Festa Major de les Corts. AUTORITZAR la 
despesa màxima de 1.000,00 euros, que anirà amb càrrec del codi econòmic 48101, 
programa 33811, del pressupost de l'any 2021, per fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi. CONVOCAR el concurs de Cartells de la Festa Major de les Corts de 
l’any 2021, de conformitat amb les bases generals reguladores aprovades 
definitivament. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques 
del concurs de cartells de la Festa Major de les Corts de l’any 2021 mitjançant la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 
tauler d’edictes electrònic i en el web del Districte de les Corts. ESTABLIR, de 
conformitat amb les bases específiques, un termini de presentació de quinze dies 
hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci corresponent 
al Butlletí Oficial de la Província.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

44. – (CONV-05/20210001) APROVAR el Protocol de les condicions d’ús dels horts urbans 
ubicats a la finca situada al carrer Iradier 23 U, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, pel 
període comprès entre el juliol de 2021 fins al juliol de 2024 i PUBLICAR la seva 
aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Districte d'Horta-Guinardó

45. – (20004419) ADJUDICAR el contracte núm. 20004419, que té per objecte la Gestió i 
dinamització del Centre Cívic Matas i Ramis a Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, 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 616.860,81 euros IVA inclòs, dels quals 509.802,32 euros 
corresponen al preu net i 107.058,49 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 



CG 16/21 19/19

inclòs) de 128.512,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 308.430,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0607; un import (IVA inclòs) de 179.917,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. 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 25.490,12 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 a la Directora de Serveis a les Persones i al 
Territori del Districte d’Horta-Guinardó. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mocions

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