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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE JULIOL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juliol de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (225/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Mir Pizarro 
(mat. 78451) entre la seva activitat municipal com a funcionària en pràctiques de lloc 
amb la categoria professional de Bombera Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03),
amb destinació al Parc de Bombers de la Vall d' Hebrón de la Gerència d'Àrea de 
Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada per compte d'altri com a formadora de cursos 
bàsics d'extinció d'incendis i primers auxilis a l'empresa GEP&RISK12 S.L. La Sra. Mir 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 Sra. Mir, haurà de respectar la seva jornada i horari 
de treball municipal i els termes contemplats a l'annex 3 de les condicions específiques 
de treball de l'SPEIS, de l'Acord regulador vigent de les condicions de treball dels 
empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta 
condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la
Generalitat i d'altra normativa aplicable. 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. – (272/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Valeria Bartra Viana 
(mat. 78571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Coordinació Obres a l'Espai Públic de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una 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 
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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. – (287/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Nubiola Júdez 
(mat. 74533) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, 
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Infermeria SPEIS (codi de lloc: 
22FA2SCPE01) i desenvolupant el lloc de treball de Tècnica Sanitària de l'SPEIS amb 
adscripció al Parc de Bombers de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i
Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona i una segona activitat pública per a 
desenvolupar la campanya de vacunació d'emergència provocada per la covid-19, 
contractada com a infermera per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva durant 
els mesos d'Agost i Setembre de 2021. Aquesta autorització està emparada per 
analogia jurídica en l'Acord GOV/104/2020, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, de data 4 d'agost de 2020, pel qual es declara d'interès 
públic que el personal sanitari, el personal investigador de recerca en salut i el personal 
docent sanitari adscrits al departament competent en matèria de salut o del seu sector 
públic institucional desenvolupessin, en determinats sectors, un altre lloc de treball o 
activitat pública, de diferent tipologia a la de l'activitat desenvolupada per raó del lloc 
de treball principal, sanitària, de recerca en salut o de docència no reglada relacionada 
amb aquests àmbits. 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. – (268/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat, 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. – (19001424L02-003) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2021 fins a la 
formalització del nou contracte que s'està licitant actualment per substituir l'actual i 
com a màxim fins el 24.08.2022, el contracte 19001424L02-003 que té per objecte la 
contractació dels serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici 
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davant dels jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós 
administratiu i social, i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals 
administratius i constitucionals (Lot 2: Social), adjudicat a l'empresa Bufet Vallbe, SLP, 
amb NIF B61603007, per un import total de 40.141,39 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 26.760,93 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 22.116,47 euros i import IVA de 4.644,46 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0707. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
13.380,46 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 11.058,23 
euros i import IVA de 2.322,23 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22604/92211 0707, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (20000204-002) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la LCSP, 
l'ampliació del termini d'execució del contracte número 20000204 que té per objecte 
les obres de reforma de la planta tercera de la Casa Gran de l'Ajuntament de 
Barcelona, fase 3, adjudicat a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL, amb NIF 
B62554035, per un període que va des del 10 d'agost de 2021 al 9 d'octubre de 2021, 
segons les raons indicades a la sol·licitud efectuada per l'empresa en l'escrit de data 21 
de juny de 2021, que consta a l'expedient, i atenent l'informe favorable de la Direcció 
de Logística i Manteniment de 30 de juny de 2021. NOTIFICAR la present resolució a 
l'empresa adjudicatària. 

8. – (257/2021) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, el Consorci d'Educació de Barcelona 
i l'Ajuntament de Barcelona, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim 
d'alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius de grau mitjà i superior, en 
instituts de formació professional de la Generalitat de Catalunya i del Consorci 
d'Educació de Barcelona, a la ciutat de Barcelona amb vigència de dos anys, a comptar 
des de l'1 d'agost de 2021, i fins el 31 de juliol de 2023, prorrogables expressament fins 
a un màxim de quatre anys. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer 
Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest Conveni 
Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

9. – (35/2021) APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per 
al període 2021 - 2023; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal, al Tauler d'Edictes i al web municipal; SOTMETRE'L a 
informació pública per un termini de trenta dies hàbils a partir del dia següent al de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; TENIR-HO per aprovat 
definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el període 
d'informació pública. 
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10. – (21S07310) APROVAR inicialment les Bases reguladores del " Premi Bcn Fem Tech per 
l'equitat de gènere al Sector TIC de l'Ajuntament de Barcelona"; ORDENAR-NE la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d'Edictes; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny 
pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; TENIR-LES per aprovades definitivament, 
sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació pública 
que facin necessària la seva modificació; APROVAR les Bases específiques i CONVOCAR, 
condicionat a l'aprovació definitiva de les Bases reguladores, la "1ª Edició 2021 del 
Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al Sector TIC", d'acord amb els terminis i 
condicions establerts en la convocatòria per un import total de 32.000,00 euros; 
AUTORITZAR la despesa total de 32.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48101/92011 del pressupost de l'any 2021. PUBLICAR les Bases 
específiques i la Convocatòria de la 1ª Edició 2021 del Premi Bcn Fem Tech per l'equitat 
de gènere al Sector TIC" al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Edictes. 

11. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el 
document de 22 de juliol de 2021. 

12. – (05 PPB2021) APROVAR els preus públics per a l'any 2021 i successius dels programes 
esportius "De marxa fent esport" i "Servei de monitor de suport per a persones amb 
diversitat funcional" i rectificar l'error material, d'acord amb la documentació que 
consta a l'expedient. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

13. – (20000566L01) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 
núm. 20000566L01, que té per objecte la contractació del servei d'implantació i millora 
de diversos models de dades amb l'eina SAP BPC: Segones fases de projectes realitzats 
al 2019, adjudicat a l'empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SL, amb 
NIF B88018098, per un import màxim de 35.070,64 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 35.070,64 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 28.984,00 euros i import IVA de 6.086,64 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. FIXAR en 
1.449,20 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 
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recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

14. – (21S05523) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya amb CIF Q-0801278C, que instrumenta 
l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per 
l'execució del projecte "INVESTIGATE AB PROJECT" sobre recerca i excel·lència en 
Disseny Gràfic" per un import de 45.000,00 euros, equivalent 50% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 90.000,00 euros i una durada fins al 
31/12/2023, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes 
que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import total de 
45.000,00 euros a favor del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya amb CIF Q-
0801278C, dels quals 15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/0700/48903/43335 del pressupost de l'any 2023, 15.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/0700/48903/43335 del pressupost de l'any 2022, i 
15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0700/48903/43335 del 
pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a tres mesos, a comptar des de la data de finalització de l'activitat 
parcial o final del Projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Il·lm. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor de Turisme i Indústries Creatives de l'Ajuntament 
de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (20XC0156-001) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Institut internacional per l'Acció No violenta (NOVACT) aprovat el 15 
d'octubre de 2020, dirigida a fomentar l'ús de la moneda ciutadana REC per part de 
persones usuàries de serveis socials dels mateixos barris de l'Eix Besòs que rebin 
l'ajuda d'infància 0-16 i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora 
de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 17.050,00 euros, 
que correspon al 45,29% del cost total de l'ampliació del Projecte per import de 
37.650,00 euros; a favor de l'Institut internacional per l'Acció No violenta (NOVACT), 
amb NIF G62083357. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en l'expedient; PRORROGAR la vigència de l'esmentat 
conveni de col·laboració fins el dia fins al 28 de febrer de 2022. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 17.050,00 euros, dels quals, 7.624,55 euros amb 
càrrec a la partida 0700/48903/43351 del pressupost de 2021 i 9.425,45 euros amb 
càrrec a la partida 0700/48903/43351 del pressupost de 2022, condicionada aquesta 
darrera quantitat a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient; REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
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rebuts, de conformitat amb el previst al pacte setè del conveni; FACULTAR el Sr. Àlvaro 
Porro Gonzàlez, Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política 
Alimentària, per a la signatura de l'addenda del conveni. 

16. – (DP-2021-28218) MODIFICAR l'acord de la Comissió de Govern de 15 de juliol de 2021 
d'adquisició, a títol de compravenda, a la societat Ociopuro SL, de l'immoble situat al 
carrer Vila i Vilà núm. 99, conegut com El Molino, el local comercial baixos primer de 
l'immoble del carrer Vila i Vilà núm. 101, vinculat a l'anterior per a determinats serveis i 
amb qui forma una unitat funcional, i tot el material tècnic i mobiliari que integra els 
esmentats immobles, pel preu conjunt i total de 6.200.000,00 euros, en el sentit de 
REGULARITZAR, conforme a la nova documentació aportada per la propietat, 
l'abonament de part de l'esmentat preu, de la següent manera: a) l'import de 
4.097.283,99 euros a favor de la propietària, societat Ociopuro SL; b) l'import de 
859.640,56 euros a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social per deutes de 
la propietat a abonar mitjançant transferència, una vegada formalitzada l'escriptura 
pública de compravenda; c) l'import de 203.723,69 euros (principal, interessos i costes 
provisionals) a favor del Jutjat Social núm. 30 de Barcelona en procediments d'Execució 
de títols judicials, per deutes de la propietat a abonar mitjançant transferència, una 
vegada formalitzada l'escriptura pública de compravenda; i MANTENIR inalterades la 
resta del contingut de l'esmentat acord

17. – (DP-2021-28144) CEDIR a l'Associació per l'Impuls de l'Economia Cooperativa i 
Comunitària de Sants-Montjuïc l'ús de dos locals situats a la planta baixa de la finca del 
carrer Ferreria núm. 26, grafiats en el plànol que consta a l'expedient, amb caràcter 
onerós, per un termini de quatre anys, prorrogable per dos anys més, per a destinar-los 
al projecte de l'Obrador Mancomunat de Sants, d'acord amb les condicions, que 
s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, 
si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l'ús; i 
FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

18. – (DP-2021-28018) RESOLDRE les al·legacions presentadesper part de la societat Premier 
España SAU en el tràmit d'informació pública del Plec de clàusules regulador del 
procediment d'alienació, mitjançant subhasta pública, de la participació indivisa del 
14,6076 per cent, de propietat municipal, de la finca resultant FR-04 del Projecte de 
Reparcel.lació del PAU 1 del PMU del Sector Entorn Sagrera en Barcelona, situada al 
carrer Berenguer de Palou núm. 60-62, aprovat inicialment per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de 25 de març de 2021, en el sentit de: a) DESESTIMAR les 
al·legacions primera i tercera i ESTIMAR l'al.legació segona, de conformitat amb 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni de 7 de 
juliol de 2021, de valoració de les al·legacions de contingut econòmic, informe que 
consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora al present acord; b) ESTIMAR 
l'al·legació quarta que s'incorpora a l'esmentat Plec i, com a conseqüència, ESMENAR 
les clàusules primera, cinquena i sisena punt g) del Plec de clàusules reguladores del 
procediment d'alienació, mitjançant subhasta pública, mantenint inalterat la resta del 
seu contingut; APROVAR-LO definitivament; i CONVOCAR la subhasta pública 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació. 
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19. – (DP2020-27765) DESESTIMAR les al·legacions presentades per la societat Port Olímpic 
de Barcelona, SA el 23 de març de 2021, d'acord amb l'informe jurídic de la Direcció de 
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de 19 de juliol de 2021 i l'Informe de la 
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà de 7 d'abril de 2021; que 
s'incorporen a l'expedient, i REQUERIR l'esmentada societat l'abonament de l'import 
d'1.362.286,50 euros, d'acord amb l'Informe de Barcelona de Serveis Municipals de 
maig de 2021 que quantifica les actuacions de reparació recollides en l'apartat 9 de 
l'Informe de les causes i de les actuacions de reparació a realitzar al Port Olímpic de 
Barcelona de data juny de 2020, i que s'adjunta a l'expedient. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

20. – (DP-2021-28206) ACCEPTAR, d'acord amb els articles 31.1 i 32 del Decret 336/1988, de 
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, 
la donació incondicional i irrevocable del Sr. Rafael Tous, consistent en un important 
fons d'art conceptual que es posiciona com referent imprescindible del citat moviment 
artístic del segle XX; AGRAIR al senyor Rafael Tous la seva generositat. 

21. – (21-SJS-26) APROVAR l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Sra. 
Mª Lourdes Quiróz Coll per establir el marc i el desenvolupament d'actuacions per 
promoure la rehabilitació del edifici situat als números 80-82 del carrer Comte de Santa 
Clara propietat de la Sra. Quiróz Coll, la constitució d'un dret real a favor de 
l'Ajuntament de Barcelona per destinar l'edifici a habitatge social, preferentment per la 
gent gran. FACULTAR el Regidor del Districte de Ciutat Vella per a la signatura d'aquest 
conveni. 

22. – (3-093/2021) APROVAR l'expedient núm. 3-093/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 276.313,48 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. 
21070891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

23. – (3-094/2021) APROVAR l'expedient núm. 3-094/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona de l'exercici 2021, d'import 1.118.946,06 euros, per atendre transferència a 
BSM, SA per gestionar el programa d'Agents Cívics 2021, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a 
l'expedient, referència comptable núm. 21070991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

24. – (21SD0182NT) APROVAR el projecte normatiu de la modificació de l'Ordenança sobre 
l'ús de les vies i els espais públics, aprovada definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal el 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del 
Consell Municipal de 20 de juliol de 2001, i de l'Ordenança reguladora del procediment 
sancionador, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal el 26 
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de març de 2010 i DONAR-LI el tràmit previst als articles 108 i següents del Reglament 
Orgànic Municipal, i els articles 16.a.Primer i 27 de la Carta de Barcelona. 

25. – (21SD0238) APROVAR el projecte normatiu de la modificació de l'Ordenança de 
terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013 i 
modificada per acords de l'1 d'abril de 2016 i del 29 de juny de 2018 i DONAR-LI el 
tràmit previst als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 
16.a.Primer i 27 de la Carta Municipal de Barcelona. 

26. – (21S07225) APROVAR el conveni a subscriure entre el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE) i l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de 
col·laborar en la realització del concurs EUROPAN 16, que instrumenta l'atorgament de 
la subvenció de concessió directa, prevista nominativament al pressupost, per un 
import total de 44.000,00 euros, equivalent al 7,33% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 600.000,00 euros, segons pressupost que obra a 
l'expedient i amb durada fins al 31.12.2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3. de la 
Normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 44.000,00 euros, dels quals 22.000,00 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48806/15011 del pressupost de l'any 2021, i 
22.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48806/15011 del pressupost 
de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte 
justificatiu de cada anualitat en un termini no superior a 3 mesos comptadors des de la 
fi de cada exercici econòmic, de conformitat amb l'establert en les estipulacions 3.1 i 
4.1 del conveni de referència. FACULTAR la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Segona Tinenta 
d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni i la 
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per la seva execució. 

27. – (BC 2021/117) APROVAR el Projecte de les actuacions necessàries per a la retirada de 
les terrasses de l'espai públic. Lots 1 i 2, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb els informes tècnics rebuts i que figuren a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 646.798,92 euros, el 21% de 
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, dividit en Lot 1 Districtes 1 a 4 (332.270,10 euros) i 
Lot 2 Districtes 5 a 10 (314.528,82 euros), a l'empara de l'article 235.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta Municipal, i al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona. 

Districtes de l'Eixample i Sants-Montjuïc

28. – (20PL16796) APROVAR l'Addenda del Conveni urbanístic corresponent a les residències 
d'estudiants a implantar a l'avinguda paral·lel, 25-37 i al carrer Riera Blanca, 149 de 
Barcelona, promogut per les societats ALBA SPANISH PROPCO 1, SLU i ALBA SPANISH 
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PROPCO 3, SLU; de conformitat amb l'informe de la Direcció d'Actuació Urbanística, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació. FACULTAR la 
Segona Tinenta d'Alcaldia Ima. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l'esmentat 
conveni, així com la de tots aquells annexos i complements que se'n puguin derivar. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Ciutat Vella

29. – (21PL16849) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic al Districte 1 de Ciutat Vella per a modificar el nivell de 
protecció de la finca del carrer Ferran núm. 34, en compliment de la Sentència dictada 
per la secció 3a de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el recurs 291/2018; d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel 
termini d'un mes; SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

30. – (19PL16730) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a 
l'equipament d'allotjament dotacional destinat a residència d'estudiants a l'avinguda 
Paral·lel, 25-37 de Barcelona; promogut per Alba Spanish Propco 1 SLU; EXPOSAR-LO al 
públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

31. – (2BC 2021/044) APROVAR el projecte executiu de rehabilitació de la llanterna de 
l'Auditori de Barcelona, al Districte de l'Eixample, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l'expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.048.894,39 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. 

32. – (2BC 2021/089) APROVAR inicialment la Memòria Valorada del nou corredor bici a la 
Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer Pau Claris i el carrer Marina, al districte 
de l'Eixample, 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, per un 
import de 679.398,31 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara 
de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a 
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular -hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO per aprovat 
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definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini 
d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte. 

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (3BC 2021/032) APROVAR inicialment el Projecte executiu de remodelació i 
recuperació patrimonial dels elements exteriors en el tram de la cortina davantera 
(espai sobre els túnels d'accés), al Castell de Montjuïc, al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost d'1.423.190,23 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb 
allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE'L a 
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

34. – (21SD0250PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el "Projecte d'urbanització parcial del carrer Alcoi, davant el 
número 21" de Barcelona que ocupa una superfície de 443 m2 qualificada de Sistema 
Viari Bàsic (Clau 5) del Pla General Metropolità, trobant-se inclosa dins l'àmbit del Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana en l'àmbit delimitats pels carrers Vilana, 
Marquesa de Vilallonga, Planella i Horaci, del sector "Torre Vilana" que fou 
definitivament aprovat per acord de Plenari del Consell municipal en sessió de 29 de 
juny de 2012 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 10/08/2012) 
promogut per Altafuture, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació 
B) de 19 de maig de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dona per reproduït, amb un pressupost de 222.743,81euros, 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. SOTMETRE'L al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la 
inserció de l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari 
dels de més circulació de la província. NOTIFICAR el present acord als interessats i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

35. – (21g240) APROVAR DEFINITIVAMENT la relació de béns i drets afectats per 
l'expropiació de la finca núm. 31-33 del carrer Mont d'Orsà, qualificada d'equipaments 
comunitaris de nova creació, amb edificació catalogada (clau 7b (p)) per la Modificació 
del Pla General Metropolità per a la creació d'un equipament i la catalogació de l'antic 
Hotel Buenos Aires, situat al carrer Mont d'Orsà núm. 31-33, aprovada definitivament 
per la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona l'1 de març de 2021, publicada a efectes 
d'executivitat al DOGC núm. 8370 de data 22 de març de 2021; INICIAR l'expedient 
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d'expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l'inici de l'expropiació per a que 
en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, cas que no ho 
hagin fet a la fase d'informació pública, i proposin el preu en que els valorin, i el termini 
necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, a fi d'intentar el tràmit 
d'avinença previst a l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants de l'immoble i a tots aquells als quals 
afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar 
des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que si 
s'escau pugui correspondre i, en el supòsit que transcorregut l'esmentat termini de 
quinze dies no hi hagi mutu acord, INICIAR la peça separada de just preu, d'acord amb 
allò establert a l'article 29 de la Llei d'Expropiació Forçosa i concordants del seu 
Reglament i a l'article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb publicació 
íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament. 

Districte d'Horta-Guinardó

36. – (7BC 2020/023) APROVAR inicialment l'adaptació del Projecte executiu d'adequació 
interior de la residència assistida per a gent gran "Parc del Guinardó" als requeriments 
del COVID, del Districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, a l'empara de l'article 45 
(projecte revisat) 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 de Projecte 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 3.357.491,67 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar el Pressupost 
per al Coneixement de l'Administració (PCA) per import de 2.320.657,35 euros (IVA 
inclòs) del "Projecte Executiu per l'adequació interior de les plantes 3, 2, 1, -1 i -3 de la 
Residència Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó" aprovat definitivament per 
acord de la Comissió de Govern en sessió de 29 de desembre de 2016 i el Pressupost 
per al Coneixement de l'Administració (PCA) per import de 357.014,41 euros (IVA 
inclòs) del "Projecte executiu per a l'adequació interior de la planta -2 de la Residència 
Assistida per a Gent Gran "Parc del Guinardó" aprovat mitjançant resolució del Gerent 
de l'Àrea de Drets Socials de 2 de novembre de 2016, així com l'import addicional de 
679.819,91 euros (IVA inclòs), derivat de l'actualització dels dos projectes esmentats 
(fase 2 i 3) per tal d'adaptar-lo al banc de preus actual, la incorporació d'ajustos en la 
distribució interior per a adaptar-la als requeriments COVID, així com les modificacions 
necessàries en l'estructura i traçat de les instal·lacions derivat dels esmentats ajustos 
COVID i que representa el 25,39% d'increment sobre la suma del PCA d'ambdós 
projectes (fase 2 i 3); SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 
TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions 
en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la 
necessitat d'introduir modificacions en el projecte. 
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ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA

Districte d'Horta-Guinardó

37. – (18C00001-001) ESTABLIR la suspensió total del contracte 18C00001 de gestió de 
serveis públics en la modalitat de concessió que té per objecte la gestió del Complex 
Esportiu Municipal Mundet, adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR DE 
BARCELONA amb NIF G08915431, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins a 
l'aixecament d'aquesta, de conformitat amb l'acta de suspensió total del contracte. 
RATIFICAR l'aixecament de la suspensió total, en data 7 de juliol de 2020, del contracte 
18C00001 de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió que té per objecte 
la gestió del Complex Esportiu Municipal Mundet, adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA TARR DE BARCELONA amb NIF G08915431, de conformitat amb l'acta 
d'aixecament de la suspensió del contracte i amb la documentació presentada de 
seguretat i salut pública que s'acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR el present 
acord al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

38. – (18C00001-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 13 de 
maig de 2021 l'import d'indemnització a favor de l'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR DE 
BARCELONA amb NIF G08915431, per la suspensió total del contracte número 
18C00001 que té per objecte la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió 
del Complex Esportiu Municipal Mundet, per la quantitat de 7.561,43 euros per les 
despeses assumides per la entitat durant el període comprés entre el dia 14 de març 
de 2020 i el dia 6 de juliol de 2020. Així com també l'import de reducció del cànon pel 
període de suspensió total del contracte, per la quantitat de 15.751,70 euros pel 
període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 6 de juliol de 2020. AUTORITZAR la 
compensació del cànon de la concessió durant un període de 56 dies de l'any 2020, per 
l'import de 7.561.43 euros. AUTORITZAR la compensació del cànon de la concessió 
durant un període de 115 dies de l'any 2020, per l'import de 15.751,70 euros. 
APROVAR la liquidació final del cànon corresponent a l'exercici 2020 a favor de 
l'Ajuntament per un import 26.686,87 euros. NOTIFICAR el present acord al 
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris

39. – (21C00014) INICIAR l'expedient per la concessió de serveis per la gestió i explotació del 
Camp de Futbol municipal Turó de la Peira amb mesures de contractació pública 
sostenible, ubicat al carrer Beret 5 de Barcelona, amb número de 
concessió 21C00014, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment restringit i un valor estimat de 691.283,37 euros. APROVAR l'estudi de 
viabilitat econòmic-financer de la concessió del Camp de Futbol Municipal Turó de la 
Peira, el plec de prescripcions tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, i els seus annexos, que han de regir el contracte. CONVOCAR la licitació 
mitjançant tramitació ordinària i per procediment restringit, d'acord amb allò que 
disposen els articles 116, 117 i 131.2 de la Llei de contractes del Sector Públic. 
PUBLICAR al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci d'informació prèvia segons 
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disposen els articles 135.5 i la Disposició Addicional 36a de l'esmentada norma, i, amb 
posterioritat a que es faci efectiva dita publicació, en el Perfil del Contractant, o en tot 
cas, un cop transcorregut el termini de 48 hores d'ençà s'emeti la confirmació de la 
recepció de l'anunci enviat sense que s'hagi publicat. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

40. – (2021-0281-IMHAB) APROVAR el conveni per a la creació, posada en marxa i 
funcionament de la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge, entre la Generalitat de 
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la UAB, UB, UPC, UPF, amb una aportació 
econòmica municipal que es vehicularà a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona de 50.000,00 euros anuals durant un termini de 4 anys, la 
qual suposa un 50% del pressupost anual de 100.000,00 euros així com del pressupost 
total del conveni establert en 400.000,00 euros, a satisfer entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya i que es distribuiran de forma equitativa entre 
les universitats. FACULTAR la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de 
Barcelona i Presidenta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació per a la seva 
signatura, així com dels actes, acords específics o addendes que se'n derivin. DONAR-
NE COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (2021-0280-IMHAB) RESOLDRE les peticions de subvencions sol·licitades per 480 
persones propietàries d'habitatges ubicats a Barcelona i posats a disposició de la Borsa 
d'habitatge de Lloguer Social i de la Borsa Jove de Barcelona, a l'empara de les bases 
reguladores per a l'atorgament de subvencions a les persones propietàries d'habitatges 
de la Borsa Jove d'habitatge de Barcelona o de la Borsa d'habitatge de lloguer social de 
Barcelona, de conformitat i pels motius que figuren a l'informe tècnic de l'IMHAB i el 
CHB emès el 7 de maig de 2021 i que s'incorpora a l'expedient, en el sentit que figura a 
les relacions designades com a annexos N 1 i N 2 de l'esmentat informe. ATORGAR les 
subvencions sol·licitades per 470 persones propietàries en les quantitats que figuren 
detallades i desglossades en l'annex N 1, per un import total de 67.486,01 euros, 
quantitat equivalent al cinquanta per cent de la quota líquida de l'Impost sobre Béns 
Immobles per l'any 2018. AUTORITZAR l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona 
(IMHAB) el pagament de la quantitat de 67.486,01 euros, distribuïda tal com figura 
detallada en l'annex N 1. DONAR trasllat de l'expedient a l'Institut Municipal de 
l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) perquè, amb els fons que 
l'Ajuntament de Barcelona li transfereixi, pugui efectuar els pagaments de les 
subvencions atorgades, mitjançant abonament al compte corrent de cada sol·licitant. 
DENEGAR les subvencions sol·licitades per les 10 persones propietàries relacionades en 
l'annex N 2, per no complir totes les condicions i requisits establertes a les bases 
reguladores de l'atorgament d'aquesta subvenció, pels motius i raonaments explicitats 
en l'esmentat informe i annex N 2. 

42. – (20210284) APROVAR inicialment la modificació de les Bases Generals per a 
l'atorgament de subvencions per a la realització de projectes per a millorar l'accés als 
drets socials i laborals de les persones treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona, 
SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils 



CG 28/21 14/17

a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova 
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 30.2 i 83 de la Llei 39/15 d'1 
d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i 52 de 
la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, TENIR per aprovades definitivament aquestes bases generals 
sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'informació pública, 
PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència 
d'aquest anunci a la Gaseta municipal. 

Districte de Sant Martí

43. – (20221001) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió i dinamització dels 
equipaments infantils del districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública 
sostenible", amb núm. de contracte 21002013, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.845.672,40 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.355.768,00 euros, distribuït en els següents 
lots: LOT núm. 01, Casals infantils, per un import de 954.041,00 euros IVA inclòs; LOT 
núm. 02, Ludoteques, per un import de 891.631,40 euros IVA inclòs; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte CONVOCAR la licitació per a la 
seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
1.677.884,00 euros i import de l'IVA de 167.788,40 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 445.815,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0610, un import (IVA inclòs) de 445.815,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 
0610, un import (IVA inclòs) de 477.020,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610, un import (IVA inclòs) de 
477.020,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0610; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

44. – (0282/19) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.08.2021 fins el 31.07.2022, i 
per un import total de 900.388,66 euros (IVA inclòs), el contracte 19000942 que té per 
objecte "el desenvolupament i la gestió del Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), 
amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS 
CULTURALS SLU, amb NIF B60641925, per un import d'1.800.777,32 euros (IVA inclòs) i 
amb una durada inicial de 24 mesos, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentada pròrroga del 
contracte per un import de 900.388,66 euros, IVA inclòs, dels quals 744.122,86 euros 
corresponen al preu net i 156.265,80 euros a l'import de l'IVA al tipus impositiu del 
21%, i amb càrrec a les partides i als pressupostos següents: un import de 375.161,95 
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euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23261 0800, i un import de 525.226,71 euros, amb càrrec a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0800, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

45. – (2020-0077) APROVAR l'addenda a l'acord de gestió cívica entre l'Ajuntament de 
Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona per la gestió indirecta de l'espai 
Torre Jussana, amb l'objecte de regular els termes de la incorporació a l'Acord per a la 
Gestió Cívica de Torre Jussana del projecte "Enfortiment de la infraestructura 
comunitària de Barcelona", i que instrumenta l'aportació de la subvenció de concessió 
directa amb caràcter excepcional, per a l'execució del projecte esmentat, per un import 
de 31.293,68 euros, equivalent 100% del cost total del projecte, de conformitat amb 
els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
31.293,68 euros a favor del Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48549/92418 del pressupost de l'any 2021. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el pacte vuitè de l'addenda. FACULTAR l'Im. Sr. Marc 
Serra Solé, regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentada addenda. 

46. – (21XF0789) RECTIFICAR l'error material en la transcripció de dos dels paràgrafs de la 
Clàusula 3, Persones sol·licitants, de la Convocatòria per a l'atorgament de les 
subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb 
la fundació "La Caixa", aprovada per acord de la Comissió de Govern d'1 de juliol de 
2021 d'aprovació inicial de les Bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions 
extraordinàries per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la fundació 
La Caixa i la convocatòria, condicionat a l'aprovació definitiva de les Bases reguladores, 
de les subvencions extraordinàries esmentades, de conformitat amb l'informe tècnic 
del Departament de Ciència i Universitats que consta a l'expedient i d'acord amb 
l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, en el sentit de: on diu: Cada persona jurídica integrant 
de l'agrupació indicarà el seu "representant legal", que assumirà la seva representació 
davant de l'Ajuntament de Barcelona en aquells requisits i sol.licituds que se li pugui 
demanar en el marc de la gestió i el desenvolupament del projecte objecte de la 
present convocatòria. [..] Cada IP i cada "representant legal" de les agrupacions de 
persones jurídiques pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte; ha de dir: 
Cada persona jurídica integrant de l'agrupació indicarà el seu "representant", que 
assumirà la seva representació davant de l'Ajuntament de Barcelona en aquells 
requisits i sol.licituds que se li pugui demanar en el marc de la gestió i el 
desenvolupament del projecte objecte de la present convocatòria. [..] Cada IP i cada 
"representant" de les agrupacions de persones jurídiques pot presentar-se a la 
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convocatòria amb un sol projecte; MODIFICAR l'esmentat acord de la Comissió de 
Govern de data 1 de juliol, de 2021, en el sentit de: on diu : "FACULTAR , "l'Ilm. Tinent 
d'Alcalde, Sr.Joan Subirats Humet" per a dur a terme les actuacions necessàries per la 
celebració de la convocatòria". Ha de dir: "FACULTAR el Tinent d'Alcaldia de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat per a dur a terme les actuacions necessàries per a la 
celebració de la convocatòria"; de conformitat amb l'informe que obra l'expedient; 
MANTENIR inalterades la resta de pronunciaments de l'esmentat acord i PUBLICAR-LO 
al BOPB, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes municipal. 

Districte de Nou Barris

48. – (21001600) ADJUDICAR el contracte núm. 21001600 que té per objecte el servei 
de "Suport a les comunitats de veïns/es i d'intervenció a l'espai públic al Districte de 
Nou Barris, 2021-2023, amb mesures socials, de contractació pública sostenible" a 
l'empresa Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 746.352,29 
euros IVA inclòs, dels quals 678.502,08 euros corresponen al preu net i 67.850,21 euros 
a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 220.513,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un 
import (IVA inclòs) de 407.101,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 28.063,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/153.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 90.674,38 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08. 
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 
33.925,10 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Mercè 
Garcia del Estal. ALLIBERAR la quantitat de 51.501,55 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 15.216,38 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un 
import (IVA inclòs) de 28.091,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 1.936,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/153.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 6.256,91 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

49. – (21S07385) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Nou Barris i la Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado, amb NIF 
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G64463862, amb la finalitat de la realització del Programa del Festival Flamenco Nou 
Barris, que instrumenta l'atorgament de la subvenció directa de caracter excepcional. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 41.830,00 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/489.03/433.41/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor 
de la Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado, per subvencionar l'execució del 
programa esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 41.830,00 euros, 
equivalent al 69,74% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
59.980,00 euros, amb una durada d'1 any, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. REQUERIR a 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria 
de funcionament d'aquesta, justificació dels fons rebuts en els termes fixats en el 
conveni. FACULTAR Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou 
Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. 

EL SECRETARI GENERAL
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