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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE JULIOL DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 23 de juliol de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (262/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena Blanco
Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
programa amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Enginyeria, amb
destinació a la Gerència de Coordinació Territorial i de Proximitat de la Gerència
Municipal, 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 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.

2. – (273/2020)  DECLARAR  d’interès  públic  la  realització,  per  part  de  membres  de  l’SPEIS,
de  tasques  docents  d’impartició  del  cicle  formatiu  de  grau  mitjà  d’Emergències  i
Protecció Civil  a l’IES Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol i de conformitat amb el que preveuen l’ article  3.1 de la llei 53/1984, de
26  de  novembre,  i  l’article  4.1  de  la  Llei.  En  tot  cas,  l’exercici  d’aquesta  segona
activitat  requerirà  sempre  de  la  sol·licitud  d’autorització  de  compatibilitat  dels
membres de l’SPEIS, que l’hagin de realitzar, i la seva prèvia autorització. AUTORITZAR
les  compatibilitats  sol·licitades  pels  membre  de  l’SPEIS,  Sr.  Juan  Francisco  Sanz
Llorente (mat. 25986) i Sr. Albert de Llanza Cullell (mat. 27842) entre la seva activitat
municipal  a  l’SPEIS,  amb  la  categoria  professional  de  Caporal  SPEIS  (codi  de  lloc
18FC1CICD04)  i  una  segona  activitat  pública  docent  a  l’IES  Mollet  del  Vallès,  per  a
impartir  el  cicle  formatiu  de  grau  mitjà  d’Emergències  i  Protecció  Civil.  Aquesta
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autorització  està  subjecte  al  règim d’incompatibilitats  previst  a  la  Llei  53/1984,  de  26
de  desembre,  i  a  la  Llei  catalana  21/1987,  de  26  de  novembre,  i  s’empara  en  la
declaració  d’interès  públic  que  s’aprova  a  l’anterior  apartat,  per  què  els  membres  de
l’SPEIS  puguin  realitzar  tasques  docents  d’  impartició  del  cicle  formatiu  de  grau  mitjà
d’Emergències  i  Protecció  Civil  a  l’IES  Mollet  del  Vallès.  L’activitat  docent
desenvolupada  segons  la  declaració  d’interès  públic  aprovada  no  podrà  afectar  la
dedicació professional a l’activitat municipal de l’SPEIS. Les excedències per tenir cura
d’un fill/a o de familiars i les reduccions de jornada establertes a la Llei 8/2006, de 5 de
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya, són incompatibles amb
l’autorització  de  compatibilitat,  que  restarà  suspesa  d’ofici  fins  al  finiment  de  la
reducció o de l’excedència.  DONAR-NE compte a la  Comissió de Presidència,  Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (20001225) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de pre-producció,
direcció creativa, producció i post-producció de productes audiovisuals i fotografies
per  a  les  campanyes  i  accions  de  Comunicació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb
núm. de contracte 20001225, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 680.000,01 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.236.363,66 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 561.983,48 euros i import de l'IVA de 118.016,53 euros; i amb càrrec a les partides
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 340.000,01
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació  Pressupostària
D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 283.333,33 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, un
import (IVA inclòs) de 56.666,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

4. – (s/n)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 30 de juliol de 2020.

5. – (07-PPB-2020)  APROVAR la  modificació  els  preus  públics  per  a  l’any  2020 i  successius
pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals,
d’acord amb la proposta de text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i  el
text íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

6. – (projectes impost turístic) APROVAR els següents projectes municipals en matèria de
turisme, finançats pel Fons de Foment de Turisme de la Generalitat de Catalunya
provinent de l’impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET), per un import
de 3.318.027,76 euros:  Servei  d’agents cívics per a la millora de l’experiència turística
en espais de gran afluència, Centre d´Interpretació Parc Montjuïc (1a fase servei
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divulgatiu), Montjuïc Parc Cultural, Intervenció artística als itineraris culturals (Les
Corts),Turisme i comerç socialment responsable i inclusiu (Les Corts), Pla de Places de
Gràcia 2020, Gestió i millora de l’espai de les Bateries Antiaèries del Turó de la Rovira
(Horta-Guinardó), Christmas Garden Nou Barris 2020, Apropar el riu Besòs a la
Verneda, Senyalització de la història fabril del c. Pere IV (3a fase, i última),
Manteniment beacons suport a la senyalització PIC's districte de Sant Andreu, Parets
mitgeres Plaça Félix Rodríguez de la Fuente (Sant Andreu) Sanitari auto rentable ubicat
al Centre Cívic Folch i Torres (CV), Rehabilitació de la façana est del pati de tarongers
de la Casa de la Misericòrdia.

7. – (20XC0146)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
l’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, S.G.R., pel qual es regula l’aportació
al  fons  de  provisions  tècniques  d’Avalis  de  Catalunya,  S.G.R.  i  que  instrumenta
l’atorgament  d’una  subvenció,  mitjançant  concessió  directa  i  amb  caràcter
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de subvencions, a favor d’ Avalis
de Catalunya SGR i per un import de 2.000.000,00 euros, per al desenvolupament del
projecte Línia de finançament per a la petita economia de Barcelona derivat de la
situació d'emergència de la COVID-19. 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 2.000.000,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/47930/43333 del pressupost de l'any 2020.
REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a
comptar des del 31.12.2021, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR el primer Tinent d’Alcaldia ,
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la
de tots aquells documents que se'n derivin. APROVAR  l’acord de coresponsabilitat en
el  tractament  de  dades  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona,  ,  l’Institut  Català  de  Finances  i  Avalis  de  Catalunya,  S.G.R.,  per  al
desenvolupament del projecte Línia de finançament per a la petita economia de
Barcelona  derivat  de  la  situació  d’emergència  del  COVID19  i   FACULTAR  al  Gerent  de
l'Area d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Sr. Albert Dalmau Miranda per  a
la seva signatura.

8. – (0331/20)  APROVAR  l’Addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i  la  Fundació Fiare i  Fiare Banca Ètica  per  al  projecte de creació d’un fons 
per  al  foment  de  l’accés  al  finançament  de  projectes  d’economia  social  i  solidària.
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de 200.000,00 euros, dels
quals 200.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació  pressupostària 0700/48726/43351 del
pressupost de l'any 2020, a favor de la Fundació Fiare amb CIF: G95233409 en
concepte  de  subvenció  directa  per  la  creació  d’un  Fons  per  al  Foment  de  l’accés  al
finançament de projectes d’economia social i solidària destinat a cobrir la morositat de
la línia de finançament específica en el marc de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado com a Primer Tinent d’Alcaldia
de  l'Ajuntament  de  Barcelona,  per  la  signatura  de  l’Addenda  al  conveni  i  qualsevol
altre document que se’n derivi.
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9. – (20xc0113) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
l’Associació “Pla Estratègic Metropolità de Barcelona” per a la presentació del projecte
“Espai  Participatiu  Agròpolis”  per  a  la  Convocatòria  de  Projectes  2020  “Sistemas
alimentarios territorializados para la  transición hacia una Alimentación Sostenible” de
la  Fundació  Carasso.  FACULTAR  el  Comissionat  d’Economia  Social,  Desenvolupament
Local i Política Alimentària, Álvaro Porro González, per a la signatura del present
conveni i la resta de documents que se’n derivin.

10. – (20xc0038) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l'Agència per a la
Competitivitat en l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, el Futbol Club
Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  tal  d’articular  la  col·laboració  i  la
participació de les parts en la promoció econòmica internacional conjunta i que
preveu,  entre  d’altres  activitats,  el  desenvolupament  conjunt  del  Pla  d’actuació  de  la
Marca  Barcelona,  l’organització  d’accions  internacionals  de  promoció,  l’atenció  a
delegacions  internacionals  i  l’atracció  d’inversors,  patrocinadors  i  partners.  FACULTAR
el  Primer  Tinent  d’Alcaldia,  Im.  Sr.  Jaume  Collboni  Cuadrado,  per  a  la  signatura  del
conveni.

11. – (12/2020/GERPE) RATIFICAR la presentació de la sol·licitud de subvenció a la
convocatòria COS-SEM-2020-04-01 Social economy missions de la Comissió
Europea per  al  desenvolupament  del Projecte “HOPS  -  HOlistic  aPproach  for  Social
Business  Success  in  Cities”; ENCARREGAR la  gestió  dels  tràmits  necessaris  per  a
l’execució  i  la  justificació de les  activitats  derivades  del Projecte,  una vegada atorgada
aquesta subvenció, a la Societat Privada Municipal Barcelona Activa SAU en la seva
condició d’ens municipal encarregat de l’execució de les polítiques de l’Ajuntament en
matèria de  promoció  de  l’economia  social  a  la  ciutat  de  Barcelona i  per  disposar  dels
mitjans humans, materials i tècnics per a la seva realització; FACULTAR el Director
General de Barcelona Activa SAU per a la signatura de tots els documents relatius a la
sol·licitud i a l’execució del Projecte esmentat.  

12. – (DP-2020-27840) PRORROGAR amb efectes des del 26 d’agost de 2020, per un termini
d’un  any,  la  cessió  d’ús  dels  espais  situats  en  planta  baixa  sala  1  de  31,23  metres
quadrats, amb un servei de 2,55 metres quadrats, ubicats a la finca municipal situada
al  carrer  Comerç  núm.  42  a  favor  de  l’Associació  Colla  de  Diables  del  Casc  Antic  de
Barcelona, acordada per la Comissió de Govern en data 12 de juny de 2013 i
formalitzada mitjançant contracte de 26 d’agost de 2013, amb la finalitat de destinar-
los a la seva seu social i a les activitats que li són pròpies, restant vigent el Plec de
condicions reguladores aprovat per la Comissió de Govern en data 12 de juny de 2013 i
incorporat a l’esmentat contracte.

13. – (DP-2020-27841) MODIFICAR la clàusula setena del Plec de condicions reguladores de
la cessió d'ús del local situat al passeig Exposició núm. 16-20 a favor de la Fundació
d'Afectats d'Esclerosi Múltiple La Llar, aprovada per Comissió de Govern en data 25 de
setembre de 2014 en el  sentit  d'establir  que l’Ajuntament assumirà les  despeses  dels
subministraments derivats de l’ús del local.
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14. – (3-074/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-074/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 509.143,50 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.
20071691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

15. – (3-075/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-075/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.042.872,47  euros,  per  atendre  despeses
d’indemnitzacions  per  l’aturada  durant  l’estat  d’alarma  de  diverses  obres  públiques
que executa l’empresa municipal BIMSA, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20072091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

16. – (3-077/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-077/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  283.271,86  euros,  per  fer  front  a  despeses  de
l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, derivades de l’impacte de la COVID-19,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20072291;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal.

17. – (3-078/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-078/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  700.000,00  euros,  per  atendre  despeses
derivades  de  la  resposta  a  l’emergència  per  rebrot  de  la  COVID-19  per  part  de  la
Gerència d’Àrea de Seguretat i  Prevenció, de conformitat amb la documentació i  amb
la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20072391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

18. – (3-079/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-079/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 35.000.000,00 euros, per fer front a despeses de
la Gerència d’Àrea de Drets Socials,  Justícia Global,  Feminismes i  LGTBI del  pla de xoc
social  com  a  resposta  a  la  situació  d’emergència  social  produïda  per  la  COVID-19,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20072491;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

19. – (3-080/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-080/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 500.000,00 euros, per fer front a despeses de la
Gerència  de  Recursos  derivades  de  l’impacte  de  la  COVID-19,  de  conformitat  amb  la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20072591;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.
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20. – (3-081/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-081/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  745.940,99  euros,  per  fer  front  a  despeses  de
projectes d’àmbit  cultural  que s’han de desenvolupar durant el  2020 per respondre a
la situació generada per la COVID-19, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència
comptable núm. 20072691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

21. – (3-083/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-083/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 2.654.989,90 euros, per fer front a despeses de
l’execució de la Sentència núm.60/2020 de 27 de maig del Jutjat de Primera Instància
núm.21 de Barcelona en el procediment 204/2019 instat per Oca Inspección Técnica
de  Vehículos  SA  contra  l’Ajuntament  de  Barcelona,  de  conformitat  amb  la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20072791;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

22. – (20200544A2) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'auxiliars i
coordinadors per controlar els accessos per talls de trànsit de vehicles durant els dies
assenyalats en el sí de la campanya "Obrim els Carrers" a la ciutat de Barcelona, durant
els mesos de novembre i desembre del 2020 i gener i febrer de 2021, amb núm. de
contracte 20002572, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.526.342,84 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 2.144.448,61
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada
quantitat, amb pressupost net 1.261.440,36 euros i import de l'IVA de 264.902,48
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 763.171,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/15141 0505, un import (IVA inclòs) de 763.171,42
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/15141 0505; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

23. – (20200254A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei d'assistència tècnica al
contracte de manteniment d'aparells elevadors situats a l'espai públic conjuntament
amb les contractes vinculats a aquest servei, com son la neteja i el manteniment del
telecomandament i el servei d'assistència tècnica pel contracte del servei de tanques
per a actes a la ciutat de Barcelona 2020-2022, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 20001131, mitjançant tramitació ordinària, amb la
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utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 459.260,34
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 804.108,00 euros; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 379.554,00
euros i import de l'IVA de 79.706,34 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 162.654,70
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 229.630,17 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, un
import (IVA inclòs) de 66.975,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 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 de l'art. 103 LCSP. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

24. – (20SD0077CO)  APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona,  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  el  Consorci  Agència  d’Ecologia  Urbana
de Barcelona (AEUB) i Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA (BR) 
per regular l’assumpció per part de la societat Barcelona Regional, SA, de les activitats,
personal,  drets i  béns vinculats a les activitats del  consorci  Agència d’Ecologia Urbana
de Barcelona,  aprovada la  proposta per  l’Assemblea General  del  consorci  en la  sessió
de 20 de maig de 2020. FACULTAR la Ima Sra Janet Sanz Cid per a la signatura del
present conveni, així com també per a la de qualsevol documentació necessària per a
l’efectivitat  dels  acords  que  en  ell  s’hi  contenen.  DONAR  COMPTE  a  la  Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

25. – (20SD0078CO)  APROVAR  el  protocol  d’intencions  relatiu  a  les  mesures  d’impuls  de
l’associació  de  municipis  i  entitats  per  l’energia  pública.  FACULTAR  al  Regidor
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona, Im. Sr. Eloi
Badia  Casas,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Protocol,  així  com  la  de  tots  aquells
documents que es derivin del mateix.

Districte de Ciutat Vella

26. – (20PL16788) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ajust d’alineacions en l’àmbit
del  Portal  de Santa Madrona;  d’iniciativa municipal;  EXPOSAR-LO al  públic  pel  termini
d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sants-Montjuïc

27. – (19PL16724) SUSPENDRE l’aprovació inicial,  de conformitat  amb l’article  89.2 del  Text
Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  (Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost),  del  Pla  Especial
Urbanístic d’equipament docent-residència d’estudiants a l’àmbit delimitat pels carrers
Riera Blanca, Antoni Capmany, Carreres i Candi; promogut per Alba Spanish Propco 3
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SLU, d’acord amb la petició del  mateix promotor;  ADVERTIR als promotors del  Pla,  de
conformitat  amb  l’article  95.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  que  disposen  d’un  termini  de
tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar
la tramitació del planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la
caducitat d’aquest procediment i  es procedirà a l’arxiu de les actuacions;  i  NOTIFICAR
el present acord als promotors del Pla.

28. – (19PL16730) SUSPENDRE l’aprovació inicial,  de conformitat  amb l’article  89.2 del  Text
Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  (Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost),  del  Pla  Especial
Urbanístic d'equipament docent - residència d'estudiants a l'àmbit delimitat per
Avinguda Paral·lel, carrer Xoriguer i carrer Palaudàries de Barcelona; promogut per
Alba Spanish Propco 1 SLU, d’acord amb la petició del mateix promotor; ADVERTIR als
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que disposen
d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest
acord, per instar la tramitació del planejament de referència; en cas que no ho facin,
es  declararà  la  caducitat  d’aquest  procediment  i  es  procedirà  a  l’arxiu  de  les
actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.

29. – (20PL16770) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició
volumètrica de les illes C i D del Sector 10 de la La Marina del Prat Vermell de la zona
Franca de Barcelona; promogut per la Junta de Compensació del PMU del sector 10
per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca; 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.

30. – (20PL16787) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el  Pla Especial  Urbanístic  per a la regulació d’un equipament
sanitari assistencial al barri de la Marina del Port, Districte de Sants-Montjuïc;
promogut  per  La  Vostra  Llar  Residencial  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.

31. – (20PL16796) APROVAR, el Conveni urbanístic corresponent a la determinació
d’ordenació dels equipaments docents-residències d’estudiants a l’àmbit delimitat pels
carrers Riera Blanca, Antoni Capmany, Carreres i Candi; i a l'àmbit delimitat per
Avinguda Paral·lel, carrer Xoriguer i carrer Palaudàries de Barcelona, 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 Ilma. Sra.
Janet  Sanz  Cid  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  conveni,  així  com  la  de  tots  aquells
documents  que  se’n  puguin  derivar.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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32. – (3BC 2019/096) DECLARAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació del Projecte executiu de la
conversió  a  plataforma  única  dels  carrers  Torre  d’en  Damians  i  Rector  Triadó
compresos entre els carrers Tarragona i Creu Coberta, al Districte de Sants-Montjuïc,
d’iniciativa municipal, aprovat inicialment en data 14 de novembre de 2019 per acord
de  la  Comissió  de  Govern,  d’acord  amb  els  motius  recollits  a  l’Informe  emès  per  la
societat municipal BIMSA, que figura a l’expedient administratiu i  que aquests efectes
es dóna per reproduït; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), i en un dels diaris dels de més circulació de Catalunya.

Districte de les Corts

33. – (19XC0389) RESCINDIR per mutu acord el conveni signat el 29 de juliol de 2019 entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’entitat  Associació  Hort  Urbà  Espai  Colònia  Castells-Les
Corts”, en el qual se li  concedia l’ús de trenta taules de conreu i set arbres fruiters en
jardinera, ubicats a l’espai interior del carrer Montnegre 32.X. APROVAR el Conveni de
col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’”Associació  Hort  Urbà  Espai  Colònia
Castells-Les  Corts”  per  l’ús  de  trenta  taules  d’horts  urbans,  dos  bancals  amb  terra
vegetal  de  20x5  metres,  i  vint-i-cinc  arbres  fruiters  en  jardinera,  situats  a  l’espai
interior del carrer Montnegre 32.X, amb vigència de dos anys a comptar des de la data
de la seva signatura. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Joan R. Riera Alemany, Regidor del Districte
de  les  Corts,  per  a  la  signatura  de  l’esmentat  Conveni,  així  com  la  de  tots  aquells
documents que se’n derivin.

Districte de Gràcia

34. – (20PL16775) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la  regulació  de  l’equipament
situat a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11; promogut per l’Institut Municipal
de l’Habitatge i Rehabilitació; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L
al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Nou Barris

35. – (8BD 2020/054) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies de
Mitja Tensió i de  Baixa Tensió a favor de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL del
Projecte executiu de reurbanització interiors de Trinitat Nova, al Districte de Nou
Barris  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  aprovat  definitivament  per  acord  de  la
Comissió de Govern en sessió del dia 11-10-2018 i del Projecte Modificat del Projecte
executiu de reurbanització interiors de Trinitat Nova, al Districte de Nou Barris de
Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió del dia 23-1-2020;
FACULTAR el Gerent del Districte de Nou Barris per aprovar i formalitzar els convenis
específics que apliquin a les circumstancies concretes de 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; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
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de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de  l’Ajuntament  de
Barcelona.

Districte de Sant Andreu

36. – (20g150)  APROVAR  inicialment,  a  l’empara  de  l’article  119.2.a  del  Decret  legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de  delimitació  del  Polígon  d’actuació  urbanística  4  de  la  Unitat  d’actuació  B  de  la
Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor,
formulat per l´Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, en qualitat de propietari
únic, amb determinació del sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació,
que  es  tramita  simultàniament  amb  el  Projecte  de  reparcel·lació.  SOTMETRE’L  a
informació pública durant el termini de dos mesos per al·legacions, mitjançant inserció
d’anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  en  un  dels  diaris  de  més
circulació  de  la  província  i  al  Tauler  d’edictes  de  la  Corporació,  amb  simultània
audiència a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.

37. – (20g151)  APROVAR  inicialment,  a  l’empara  de  l’article  119.2.a  del  Decret  legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de  reparcel·lació,  en  la  modalitat  de  cooperació,  del  Polígon  d’actuació  urbanística  4,
de la Unitat d’actuació B de la Modificació del Pla general metropolità al Polígon de les
Cases  Barates  del  Bon  Pastor,  formulat  per  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i
Rehabilitació de Barcelona, en qualitat de propietari únic, que es tramita
simultàniament  amb  el  Projecte  de  delimitació  del  polígon  d’actuació  urbanística.
SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  el  termini  de  dos  mesos  per  al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels
diaris  de  més  circulació  de  la  província  i  al  Tauler  d’edictes  de  la  Corporació,  amb
simultània audiència a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació
personal.

Districte de Sant Martí

38. – (10-2019LL20007) CONCEDIR la llicència d'obres majors a CORPEDIFICACIONS SL per a
l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat a RBLA/ GUIPUSCOA, 185 consistents
en  la  construcció  d’un  complex  d’edificis  d’obra  nova  format  per  una  planta  baixa
comercial comuna amb dos blocs aïllats a sobre de 15PP i 6PP destinats a habitatge
lliure i un tercer bloc de 7PP destinat a habitatge de protecció oficial; amb tres plantes
soterrànies comunes destinades a aparcament. La superfície construïda total del
complex és de 42.395,53 m2. En resulten 292 habitatges (dels quals 67 de protecció
oficial), 4 locals comercials, 365 places d’aparcament per a cotxes, 56 per a motos i 368
per a bicicletes, amb les següents CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA Abans
de l’inici  d’obres:  -  Caldrà seguir  les  prescripcions de l’informe de l’ARC de data 20-6-
19.  -  Caldrà obtenir  l’informe favorable d’afectació de l’infraestructura de metro.  -  En
el  cas  que en la  parcel·la  hi  hagi  arbrat  existent  caldrà  obtenir  l’informe favorable  de
Parcs i Jardins. - Caldrà obtenir informe favorable de l’Agència d’Energia de Barcelona i
contactar-hi en relació a l'aplicació de l'Ordenança General de Medi Ambient de
Barcelona. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat  - Caldrà aportar document d'acceptació
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signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus
d’obra  separats  per  tipus,  i  fent  constar  el  codi  de  gestor,  el  domicili  de  l'obra,  i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a
la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Cal donar
compliment  a  les  especificacions  de  l’informe  de  BCASA-Subsòl  de  data  1-8-19,  en
especial  pel  que fa a l’anul·lació i  enderroc del  col·lector.  En el  decurs de les obres:  -
Caldrà  que  les  places  d’aparcament  de  la  planta  -1  corresponents  a  habitatges  es
puguin  utilitzar  lliurement  sense  que  quedin  condicionades  per  l’ús  comercial.  -  Les
costelles  de  separació  entre  els  balcons  i  les  ventilacions  de  les  escales  s’hauran  de
materialitzar de manera que el balcó no tingui consideració de cos sortint semitancat. -
Caldrà  garantir  que  les  rasants  de  la  urbanització  i  les  cotes  d’accés  a  l’edifici  siguin
coincidents  evitant  així  l’aparició  de  discontinuïtats.  Qualsevol  element  (rampes,
escales)  que  salvi  possibles  desnivells  haurà  d’assumir-se  en  l’interior  de  l’edifici,  en
cap  cas  es  podrà  condicionar  la  vorera  per  aquest  fi.  -  Els  accessos  a  l’aparcament
seran  abalisats  de  manera  que  s’hi  estableixi  el  sentit  únic  de  circulació.  -  La  previsió
de  places  d’aparcament  per  a  l’ús  comercial  s’ha  calculat  en  base  a  la  documentació
aportada  pel  sol·licitant.  Qualsevol  canvi  respecte  d’aquesta  haurà  de  comportar
necessàriament la revisió de la dotació. - Cal donar compliment a l’article 300.14 de les
NNUU del PGM pel que fa a la recàrrega de vehicles elèctrics. - Caldrà posar-se en
contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com
seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres. En
el  tràmit  de  primera  ocupació  i/o  comunicació  prèvia:  -  Caldrà  obtenir  l’informe  final
de l’ARC. - Caldrà haver urbanitzat els espais lliures de l’àmbit d’actuació. - D’acord a la
disposició  transitòria  primera  de  l’Ordenança  del  medi  ambient  de  Barcelona  (BOPB
2/5/11),  caldrà  donar  compliment  als  requeriments  establerts  a  l’article  45-1.4  de  la
citada  ordenança  relatiu  a  la  comprovació  de  l’aïllament  acústic  real  després  de
l’execució  de  l’obra  i  abans  de  l’atorgament  de  la  llicència/comunicat  de  primera
ocupació. - Per l'entrada en funcionament de l'aparcament, caldrà proveir-se
prèviament de la corresponent Autorització pel procediment de Comunicació amb
Certificació Tècnica (Annex III.2). - Pel desenvolupament de les activitats, caldrà dur a
terme la seva legalització, d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a
partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12-01-11). - Caldrà verificar
l'acompliment de l'aplicació sobre Energia Solar de l'Ordenança del Medi Ambient de
Barcelona i aportar tota la documentació que es requereixi en l'informe de l'Agència
de l'Energia. - En el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte de
comprovació o del comunicat corresponent a l'activitat, s'ha d'aportar la
documentació requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla
d'Autoprotecció. Altres: - Caldrà conèixer la superfície de venda de cadascun dels
locals comercials del projecte per tal de classificar-los segons el previst a la llei 1/2009,
determinar-ne les condicions d'implantació, determinar el règim d'intervenció i, en
conseqüència requerir, si s'escau, estudi de mobilitat, dotació de places d'aparcament
o d'altres aspectes previstos a la llei 1/2009 o al Decret 378/2006. - Caldrà conèixer la
superfície de venda de cadascun dels locals comercials, el sector comercial i
l'especialització per tal de definir la tipologia d'establiment (art. 7 Normativa del
PECNAB) i determinar-ne la seva admissibilitat a l'àrea de zonificació F de la Normativa
del  PECNAB:  “Nous  Barris  Residencials”,  de  manera  que  es  compleixin  les  condicions
d'ús determinades a l'article 36 de la Normativa del PECNAB i seguint els criteris
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d'ordenació descrits a l'article 14 de la Normativa del PECNAB (usos autoritzats,
prohibits o condicionats). - Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització
d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides d'obra, ni tanques de precaució o altres
elements auxiliars, ni l'ocupació de la via publica, ni guals, les quals s'hauran de
sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la normativa vigent. - Aquesta llicència
d’obres  no  inclou  l’autorització  de  l’enderroc  de  les  edificacions  existents.-  Les
assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres : 12 mesos. Termini d'execució
de les obres: 36 mesos.

39. – (10-2019LL27044) CONCEDIR la llicència d'obres majors a CORPEDIFICACIONS SL per a
l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat a RBLA/ GUIPUSCOA, 163 consistents
en  la  construcció  d’un  complex  d’edificis  d’obra  nova  format  per  una  planta  baixa
comercial comuna amb dos blocs aïllats a sobre de 15PP i 6PP destinats a habitatge
lliure i un tercer bloc de 7PP destinat a habitatge de protecció oficial; amb tres plantes
soterrànies comunes destinades a aparcament. La superfície construïda total del
complex és de 43.615,45 m2. En resulten 292 habitatges (dels quals 62 de protecció
oficial), 5 locals comercials, 394 places d’aparcament per a cotxes, 72 per a motos i 314
per a bicicletes, amb les següents CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA. Abans
de l’inici  d’obres:  -  Caldrà seguir  les  prescripcions de l’informe de l’ARC de data 20-6-
19.  -  Caldrà obtenir  l’informe favorable d’afectació de l’infraestructura de metro.  -  En
el  cas  que en la  parcel·la  hi  hagi  arbrat  existent  caldrà  obtenir  l’informe favorable  de
Parcs i Jardins. - Caldrà obtenir informe favorable de l’Agència d’Energia de Barcelona i
contactar-hi en relació a l'aplicació de l'Ordenança General de Medi Ambient de
Barcelona. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat - Caldrà aportar document d'acceptació
signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus
d’obra  separats  per  tipus,  i  fent  constar  el  codi  de  gestor,  el  domicili  de  l'obra,  i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a
la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Cal donar
compliment  a  les  especificacions  de  l’informe  de  BCASA-Subsòl  de  data  1-8-19,  en
especial  pel que fa a l’anul·lació i  enderroc del col·lector.-  En el  decurs de les obres: -
Les costelles de separació entre els balcons i les ventilacions de les escales s’hauran de
materialitzar de manera que el balcó no tingui consideració de cos sortint semitancat. -
Caldrà  garantir  que  les  rasants  de  la  urbanització  i  les  cotes  d’accés  a  l’edifici  siguin
coincidents  evitant  així  l’aparició  de  discontinuïtats.  Qualsevol  element  (rampes,
escales)  que  salvi  possibles  desnivells  haurà  d’assumir-se  en  l’interior  de  l’edifici,  en
cap  cas  es  podrà  condicionar  la  vorera  per  aquest  fi.  -  Els  accessos  a  l’aparcament
seran  abalisats  de  manera  que  s’hi  estableixi  el  sentit  únic  de  circulació.  -  La  previsió
de  places  d’aparcament  per  a  l’ús  comercial  s’ha  calculat  en  base  a  la  documentació
aportada  pel  sol·licitant.  Qualsevol  canvi  respecte  d’aquesta  haurà  de  comportar
necessàriament la revisió de la dotació. - Cal donar compliment a l’article 300.14 de les
NNUU del PGM pel que fa a la recàrrega de vehicles elèctrics. - Caldrà posar-se en
contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com
seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres.-
En  el  tràmit  de  primera  ocupació  i/o  comunicació  prèvia:  -  Caldrà  obtenir  l’informe
final  de  l’ARC.  -  Caldrà  haver  urbanitzat  els  espais  lliures  de  l’àmbit  d’actuació.  -
D’acord  a  la  disposició  transitòria  primera  de  l’Ordenança  del  medi  ambient  de
Barcelona (BOPB 2/5/11), caldrà donar compliment als requeriments establerts a
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l’article  45-1.4  de  la  citada  ordenança  relatiu  a  la  comprovació  de  l’aïllament  acústic
real  després  de l’execució  de l’obra  i  abans  de l’atorgament  de la  llicència/comunicat
de primera ocupació. - Caldrà contactar amb l’Institut Municipal d’Informàtica – Pla de
la  Ciutat  per  tal  d’aconseguir  les  adreces  definitives  dels  edificis.  -  Per  l'entrada  en
funcionament de l'aparcament, caldrà proveir-se prèviament de la corresponent
Autorització pel procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2). -
Pel desenvolupament de les activitats, caldrà dur a terme la seva legalització, d'acord
amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei
20/2009 (BOP 12-01-11). - Caldrà verificar l'acompliment de l'aplicació sobre Energia
Solar de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona i aportar tota la documentació
que es requereixi en l'informe de l'Agència de l'Energia. - En el tràmit de primera
ocupació, del control inicial o acte de comprovació o del comunicat corresponent a
l'activitat, s'ha d'aportar la documentació requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si
correspon, el Pla d'Autoprotecció.- Altres: - En el cas que l’ús final del local sigui un ús
comercial no alimentari: Caldrà conèixer la superfície de venda de cadascun dels locals
comercials del projecte per tal de classificar-los segons el previst a la llei 1/2009,
determinar-ne  les  condicions  d’implantació,  determinar  el  règim  d’intervenció  i,  en
conseqüència requerir, si s’escau, estudi de mobilitat, dotació de places d’aparcament
o d’altres  aspectes  previstos  a  la  llei  1/2009 o  al  Decret  378/2006.  Caldrà  conèixer  la
superfície de venda de cadascun dels locals comercials, considerar l’amplada del carrer
on  es  dona  l’entrada  principal  dels  establiments,  conèixer  el  sector  comercial  i
l’especialització  per  tal  de  definir  la  tipologia  d’establiment  (art.  7  Normativa  del
PECNAB) i determinar-ne la seva admissibilitat a l’àrea de zonificació F de la Normativa
del  PECNAB:  “Nous  Barris  Residencials”,  de  manera  que  es  compeixin  les  condicions
d’ús  determinades  a  l’article  36  de  la  Normativa  del  PECNAB  i  seguint  els  criteris
d’ordenació  descrits  a  l’article  14  de  la  Normativa  del  PECNAB  (usos  autoritzats,
prohibits  o  condicionats).  -  En  el  cas  que  l’ús  final  del  local  sigui  un  ús  comercial
alimentari: Caldrà conèixer la superfície neta de venda, considerar l’amplada del carrer
on es dona l’entrada principal dels establiments i la tipologia d’establiments per tal de
classificar-los  segons  el  previst  a  l’“Ordenança  d’establiments  i  centres  de  comerç
alimentari  de  Barcelona”  i  caldrà  complir-ne  les  condicions  previstes  en  aquesta.  -
Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització d'activitats i d'instal·lacions, ni les
bastides d'obra, ni tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la
via publica, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la
normativa  vigent.  -  Aquesta  llicència  d’obres  no  inclou  l’autorització  de  l’enderroc  de
les edificacions existents. - Les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres :
12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

40. – (10BD  2018/136)  AIXECAR  la  suspensió  de  la  tramitació  de  l’aprovació  del  projecte
adoptada per la Comissió de Govern de 26 de setembre de 2019, una vegada rebut
l’informe favorable de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de
la Generalitat de Catalunya i com a conseqüència; APROVAR definitivament el Projecte
executiu de la reurbanització del carrer Alfons el Magnànim des del carrer Cristóbal de
Moura fins el carrer Llull, al districte de Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i  que
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 12.948.852,74 euros, el
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2
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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); 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 Baixa Tensió i de Mitja Tensió a favor d'Edistribución
Redes Digitales, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de
Sant Martí per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin 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; i
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un
dels diari de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament.

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

41. – (16006421-003 (0036/17)) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 16006421
que té per objecte la contractació dels serveis d'atenció i informació a la ciutadania a
l'Oficina Multiservei d'Atenció Ciutadana (OMAC) i a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa
(OAE) de l'Ajuntament de Barcelona, des del dia 14 de març inclòs. RECONÈIXER, de
conformitat amb l'informe tècnic emès en data 14.07.2020 l'import d'indemnització
parcial a favor de Majorel Tria SLU amb NIF B83919506 per la quantitat de 38.640,46
euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 31.03.2020 i segons la
sol·licitud efectuada per l'empresa. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació
per l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/92011 0300 de l'exercici 2020.
ESTABLIR que per a la resta d'indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el
període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels imports i despeses
indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  

42. – (20XC0091 20S05587 (0255/20)) APROVAR el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per a l'execució del projecte “RE-CITY", per
un import de 55.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
55.000,00 euros amb càrrec a la partida D/0300/91223/48766 del pressupost de l'any
2020, a favor de la Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) amb CIF G64693914.
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la
finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts,
mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è
del conveni. FACULTAR la Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, Tercera Tinenta d'Alcaldia, per a
la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin.
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43. – (20XC0081 20S05588 (0258/20)) APROVAR el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  Fundació  Privada  Centre  d’Informació  i  Documentació
Internacionals a Barcelona (CIDOB) que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, de conformitat  amb els articles
22.2.a)  i 28.1 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de
la Normativa general reguladora de les  subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per
a l’execució  del  projecte “Programa de Recerca sobre Ciutats  Globals”,  per  un import
total de 220.769,56 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import total de
220.769,56 euros amb càrrec a la partida D/0300/91223/48516, del pressupost 2020, a
favor  de  la  Fundació  Privada  Centre  d’Informació  i  Documentació  Internacionals  a
Barcelona (CIDOB) amb CIF G08824187. REQUERIR l’ entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR la Il·lma. Sra.
Laia  Bonet  Rull,  Tercera  Tinenta  d’Alcaldia,  per  a  la  signatura  del  present  conveni  i  la
resta de documents que se’n derivin.

Districte de Ciutat Vella

44. – (19002228) RECONÈIXER l'import d'indemnització parcial del contracte 19002228 que
té per objecte el servei de Gestió i dinamització d'espais esportius (pistes de centres
escolars  i  pistes  esportives)  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  a  favor  de  l’empresa
Associació Esportiva Ciutat Vella, amb NIF G08941494, per la quantitat de 14.659,46
euros pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el dia 20 de juny de 2020,
de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 17 de juliol de 2020. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida
D/22611/34112  0601  de  l'exercici  2020.  NOTIFICAR  el  present  acord  a  l’empresa
contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

Districte de Sants-Montjuïc

45. – (20209202) ADJUDICAR el contracte núm. 20C00010, que té per objecte "CONCESSIÓ
CAMPS DE FUTBOL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC", a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
IES MONTSERRAT amb NIF G64353485, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import de 191.250,00 euros. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de
49.583,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/48999/34112 0603; un import de 85.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/48999/34112 0603; un import de 56.666,67 euros
a l'exercici pressupostari 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48999/34112 0603.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR en 8.000,00 euros l'import 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 a l'adjudicatari
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
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notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte de forma telemàtica. DESIGNAR com
a responsable del contracte al Sr. Josep Cuadras Barruera. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

46. – (20209202) ALLIBERAR la quantitat de 29.562,89 euros, en concepte de baixa en la
licitació, del contracte 20C00010 que té per objecte "CONCESSIÓ CAMPS DE FUTBOL
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC", el qual ha estat adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA ESCOLAR IES MONTSERRAT amb NIF G64353485, i retornar-lo a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de 7.664,46
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/48999/34112 0603; un import de 13.139,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/48999/34112 0603 i un import de 8.759,37 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48999/34112
0603. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de les Corts

47. – (200200001) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis que té
per objecte la gestió i explotació del Centre Esportiu Municipal Arístides Maillol,
situada al carrer Martí i Franquès, 19, de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible, per als anys 2021 i 2022, amb núm. de contracte 20C00012, i amb
un valor estimat de 807.691,92 euros, vist l'informe de la Direcció de Serveis a les
Persones del Districte de data 12 de juny de 2020, el qual justifica la idoneïtat i la
necessitat del contracte, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment restringit
d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  160  i  següents  de  la  LCSP  i  no  subjecte  a  la
regulació  harmonitzada  d’acord  amb  l’article  20  de  la  mateixa  llei.  APROVAR  les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques així com els seus annexes reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a
partir del dia següent a la publicació del corresponent anunci en el Perfil del
Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Gràcia

48. – (20172036) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió del contracte 17C00001 que té per
objecte la gestió i explotació dels serveis esportius de la pista poliesportiva municipal
Josep Comellas, ubicada al carrer Neptú, 6-12 del Districte de Gràcia, a partir del dia 29
de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de la
FUNDACIÓN  MARCET,  d’acord  amb  l’acta  d’aixecament  de  suspensió  de  data  29  de
juny de 2020. NOTIFICAR el present acord a la concessionària. DONAR compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

49. – (18C00001)  PRORROGAR  de  l’1  de  setembre  de  2020  fins  el  31  d’agost  de  2022,
ambdós inclosos, el contracte de serveis públics en la modalitat de concessió, relatiu a
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la gestió del complex esportiu municipal Mundet, amb núm. de contracte 18C00001,
adjudicat  per  la  Comissió  de  Govern  el  19  de  juliol  de  2018,  a  favor  l’ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA TARR DE BARCELONA, amb NIF G08915431, amb un cànon anual de
50.000,00  euros.  REQUERIR  l’ASSOCIACIÓ  ESPORTIVA  TARR  DE  BARCELONA,  per  tal
que  en  el  termini  de  15  dies  hàbils  següents  a  la  data  de  notificació  de  l’adjudicació
comparegui  a la  formalització de la  pròrroga del  contracte el  dia i  hora que a l’efecte
s’assenyali. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

50. – (125/2017)  PRORROGAR  fins  al  31  d’agost  de  2021  el  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  (Districte  d’Horta-Guinardó)  i  el  Sant  Genís  Penitents  Club
Deportivo, amb NIF G08925687, relatiu a la gestió cívica del Camp de Futbol de Sant
Genís,  de  conformitat  amb  la  normativa  reguladora  dels  expedients  d’autorització  de
l’atorgament  de  convenis  administratius  amb  altres  administracions  públiques  i
institucions aprovada per decret d’Alcadia el 27 d’abril de 2011; MODIFICAR la clàusula
primera  del  conveni  per  raons  d’interès  públic;  FACULTAR  la  Ima.  Sra.  Maria  Rosa
Alarcón  Montañés,  Regidora  del  Districte  d’Horta-Guinardó  per  a  la  signatura  del
Conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

51. – (20200238) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei d'assessorament jurídic
per a dones en els PIADS (Punts d'Informació i Atenció a les Dones), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001980, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base
de licitació de 379.625,40 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i
un valor estimat de 745.132,50 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 313.740,00 euros i import de
l'IVA de 65.885,40 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 142.359,53 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, un
import (IVA inclòs) de 189.812,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 47.453,17
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23171 0200; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus
amb motiu de l’article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

52. – (20200290) ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa a
favor  de  la  l’entitat  Assemblea  de  Cooperació  per  la  Pau  (ACPP),  amb  NIF  núm.
G80176845, per al desenvolupament projecte “Derecho a la alimentación y prevención
transmisión  del  COVID-19  en  Medellín”,  amb  una  dotació  econòmica  de  80.000,00
euros, equivalent al 80% del cost total del projecte, fixat en 100.000 euros, i amb un
període  d’execució  de  l’1/10/2020  fins  al  31/03/2021,  amb  càrrec  a  la  partida
D/0200/48902/23291,  de  conformitat  amb  l’art.  22.2.c)  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
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novembre, General de Subvencions (LGS), l’art. 65 del seu Reglament, i l’art. 6è. 2 de la
Normativa general reguladora de les subvencions municipals.DECLARAR la no-inclusió
en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que
consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la
despesa de 80.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/0200/48902/23291 del
pressupost de l’exercici 2020, a favor de l’entitat Assemblea de Cooperació per la Pau
(ACPP) amb NIF núm. G80176845, en concepte de subvenció per al projecte esmentat.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal  que en un termini no superior als tres mesos a
comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el compte
justificatiu amb aportació d’informe d’un auditor, que constarà de Memòria d’actuació
i Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

53. – (20200291) ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa a
favor de la Fundació Acció Contra la Fam, amb NIF núm. G81164105, per al
desenvolupament  del  projecte  “Apoyo  a  la  población  del  municipio  des  Parcelles  les
Assainies  y  al  CEDAF  en  la  respuesta  a  la  emergencia  Covid-19”,  amb  una  dotació
econòmica de 80.000,00 euros, equivalent al 80% del cost total del projecte, fixat en
100.000  euros,  i  amb  un  període  d’execució  del  l’1/06/2020  fins  al  31/10/2020,  de
conformitat  amb  l’art.  22.2.c)  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions  (LGS),  l’art.  65  del  seu  Reglament,  i  l’art.  6è.  2  de  la  Normativa  general
reguladora de les subvencions municipals.DECLARAR la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en
l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa de
80.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/0200/48902/23291 del pressupost de
l’exercici 2020, a favor de Fundació Acció Contra la Fam amb NIF núm. G81164105 en
concepte  de  subvenció  per  al  projecte  esmentat.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per
tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la data de
finalització del projecte subvencionat, presenti el compte justificatiu amb aportació
d’informe  d’un  auditor,  que  constarà  de  Memòria  d’actuació  i  Memòria  econòmica
justificativa del cost de les activitats realitzades.

54. – (20200292) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020 a favor de CESAL, amb NIF G78919271, per l'execució del
projecte anomenat "Crisi COVID 19 CESAL-Maputo", per un import de 80.000,00,
equivalent el 80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
100.000,00 euros i una durada fins al 28 de febrer de 2021, 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.de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell
Plenari el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de
l'entitat CESAL la despesa total de 80.000,00 euros  amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/48902/23291 del pressupost de l'any 2020. REQUERIR a l'entitat
beneficiària per tal que en un termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la data de
finalització del projecte subvencionat,presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, mitjançant la presentació d'informe d'auditor, d'acord amb el què estableix
amb carácter general a l'article 10 de la normativa reguladora de les subvencions
municipals de l'Ajuntament de Barcelona.
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55. – (20200293) ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa a
favor  l’entitat  Cruz  Roja  Española  (CRE),  amb  NIF  núm.  Q2866001  G,  per  al
desenvolupament projecte “Apoyar el sistema de salud (hospitalario y comunitario) de
la MLRP en los campos palestinos de refugiado/as en Saida para salvar vidas y
contener  la  pandemia  COVID-19”,  seleccionat  en  el  marc  de  la  Crida  per  donar
resposta  a  l’Emergència  Covid-19,  amb  una  dotació  econòmica  de  80.000,00  euros,
equivalent al 80% del cost total del projecte, fixat en 100.000 euros, i amb un període
d’execució des de l’1/07/2020 fins al 31/12/2020,  de conformitat amb l’art. 22.2.c) de
la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (LGS),  l’art.  65  del  seu
Reglament,  i  l’art.  6è.  2  de  la  Normativa  general  reguladora  de  les  subvencions
municipals. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació de la despesa de 80.000,00 euros, amb càrrec a la partida
D/0200/48902/23291 del pressupost de l’exercici  2020, a favor de Cruz Roja Española
amb NIF núm. Q2866001 G, en concepte de subvenció per al projecte esmentat.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal  que en un termini no superior als tres mesos a
comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el compte
justificatiu amb aportació d’informe d’un auditor, que constarà de Memòria d’actuació
i Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

56. – (20200294) ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa a
favor  de  l’entitat  Farmacèutics  Mundi  (FM),  amb  NIF  núm.  G46973715,  per  al
desenvolupament projecte “Mitigar la propagación del COVID19 entre la población de
la  Franja  de  Gaza”,  seleccionat  en  el  marc  de  la  Crida  per  donar  resposta  a
l’Emergència Covid-19,  amb una dotació econòmica de 79.770,00 euros,  equivalent al
79,89% del cost total del projecte, fixat en 99.852,11 euros, i amb un període
d’execució des de l’1/07/2020 fins al 28/02/2021, de conformitat amb l’art. 22.2.c) de
la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (LGS),  l’art.  65  del  seu
Reglament,  i  l’art.  6è.  2  de  la  Normativa  general  reguladora  de  les  subvencions
municipals.DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació de la despesa de 79.770,00 euros, equivalent al 79,89% del
cost total de projecte estimat en 99.852,11 euros, amb càrrec a la partida
D/0200/48902/23291 del pressupost de l’exercici 2020, a favor de Farmacèutics Mundi
amb NIF núm. G46973715, en concepte de subvenció per al projecte esmentat.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal  que en un termini no superior als tres mesos a
comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el compte
justificatiu amb aportació d’informe d’un auditor, que constarà de Memòria d’actuació
i Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

57. – (20200295) ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa a
favor  de  l’entitat  Metges  del  Món  (MdM),  amb  NIF  núm.  G79408852,  per  al
desenvolupament  del  projecte  “Reducción  del  impacto  de  COVID19  en  el
Departamento  de  Pikine,  Región  de  Dakar”,  seleccionat  en  el  marc  de  la  Crida  per
donar  resposta  a  l’Emergència  Covid-19,  amb  una  dotació  econòmica  de  80.000,00
euros, equivalent al 79,70% del cost total del projecte, fixat en 100.375,00 euros, i amb
un  període  d’execució  des  del  15/06/2020  fins  al  15/04/2021,  de  conformitat  amb
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l’art.  22.2.c)  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (LGS),
l’art.  65  del  seu  Reglament,  i  l’art.  6è.  2  de  la  Normativa  general  reguladora  de  les
subvencions municipals.DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa de 80.000,00 euros, amb càrrec a la
partida D/0200/48902/23291 del pressupost de l’exercici  2020, a favor de Metges del
Món amb NIF núm. G79408852, en concepte de subvenció per al projecte esmentat.
REQUERIR l’entitat beneficiària per tal  que en un termini no superior als tres mesos a
comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el compte
justificatiu amb aportació d’informe d’un auditor, que constarà de Memòria d’actuació
i Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

58. – (20200296) ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020 a favor de MEDICOS DEL MUNDO, amb NIF G79408852,
per l'execució del projecte anomenat "Crisi COVID 19 Metges del Món Moçambic", per
un import de 80.000,00, equivalent el 80% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 100.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2020, 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.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, DISPOSAR i OBLIGAR a favor de l'entitat
MEDICOS DEL MUNDO la despesa total de 80.000,00 euros, dels quals 80.000,00 euros
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/23291 del pressupost de l'any 2020,
en concepte de Projecte crisi COVID 19 Metges del Món Moçambic. REQUERIR a
l'entitat beneficiària per tal que en un termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la
data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels
fons rebuts, mitjançant la presentación d'informe d'auditor, d'acord amb el què
estableix amb carácter general a l'article 10 de la normativa reguladora de les
subvencions municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

59. – (20200297) ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa a
favor  de  l’entitat  Movimiento  por  la  Paz,  el  Desarme  y  la  Libertad  -MPDL,  amb  NIF
núm.  G28838001,  per  al  desenvolupament  del  projecte  “Protección  y  asistencia  a  la
población refugiada y libanesa con diversidad funcional en mayor situación de
vulnerabilidad  en  el  contexto  de  la  crisis  del  COVID-19  en  Saïda”,  seleccionat  en  el
marc  de  la  Crida  per  donar  resposta  a  l’Emergència  Covid-19,  amb  una  dotació
econòmica de 79.998,07 euros, equivalent al 78,37% del cost total del projecte, fixat
en  102.078,05  euros,  i  amb  un  període  d’execució  des  de  l’01/07/2020  fins  al
30/06/2021,  de conformitat  amb l’art.  22.2.c)  de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
General de Subvencions (LGS), l’art. 65 del seu Reglament, i l’art. 6è. 2 de la Normativa
general reguladora de les subvencions municipals.DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que
consten en l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la
despesa de 79.998,07 euros, amb càrrec a la partida D/0200/48902/23291 del
pressupost  de  l’exercici  2020,  a  favor  de  Movimiento  por  la  Paz,  el  Desarme  y  la
Libertad amb NIF núm. G28838001, en concepte de subvenció per al projecte
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esmentat.  REQUERIR  l’entitat  beneficiària  per  tal  que  en  un  termini  no  superior  als
tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti
el compte justificatiu amb aportació d’informe d’un auditor, que constarà de Memòria
d’actuació i Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

Districte de l'Eixample

60. – (20189201) MODIFICAR el contracte 17006723, que té per objecte la Gestió i
dinamització  dels  Espais  i  Casals  de  Gent  Gran del  Districte  de  l’Eixample,  amb motiu
de  l’aturada  de  les  obres  de  l’Espai  de  Gent  Gran  Transformadors  i  Germanetes  i  la
reducció  d’activitats  durant  el  període  de  14  de  març  al  30  d’agost  del  2020  per  la
pandèmia generada pel  COVID-19,  d’acord amb el  punt 4a)  de la  Instrucció municipal
del 21/05/2020 on es preveu la modificació dels contractes, i de conformitat amb
l’article 107 del TRLCSP i 205 de LCSP, segons informes que consten a l’expedient, per
un import de 100.000 euros, 10% IVA inclòs. ALLIBERAR la disposició de la despesa per
un import de 100.000 euros, 10% IVA inclòs, amb càrrec a la partida
22719/23231/0602 del pressupost 2020. ALLIBERAR l’autorització de la despesa per un
import de 100.000 euros, 10 % IVA inclòs, amb càrrec a la partida 22719/23231/0602
del  pressupost  2020.  REQUERIR  l’adjudicatari  Associació  Esportiva  de  l’Eixample  de
Barcelona, amb NIF G08943813, per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents  a  la  recepció  d’aquesta  notificació,  formalitzi  la  modificació  del  contracte
telemàticament. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sants-Montjuïc

61. – (20189202) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions del
contractista previstes a la modificació contractual aprovada en data 28 de maig de
2020 per la Comissió de Govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la
pandèmia del COVID-19, restablint les prestacions originàries objecte del contracte
núm. 18000171 que té per objecte la Gestió del servei públic dels casals de gent gran i
del programa de promoció i dinamització de gent gran del districte de Sants-Montjuïc,
amb objectius d’eficiència social, donat l’aixecament de les restriccions establertes per
les  mesures  complementàries  a  l’establiment  de  l’estat  d’alarma,  en  els  termes  que
consten  en  l’expedient,  pel  període  comprès  entre  el  13  de  juliol  de  2020  i  el  9  de
setembre de 2022, adjudicat a l'empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF
B62068713,  d’acord  amb  l’article  107.1.c  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i
DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

62. – (19003191L01-003) ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa de la
quantitat de 9.240,75 euros (exempt d'IVA) del contracte 19003191L01-003 que té per
objecte la gestió dels casal de gent gran del Baix Guinardó, el casal de gent gran
d'Horta i l'Espai de Gent Gran Canigó, el qual ha estat adjudicat a la Fundació Pere
Tarrés (NIF R5800395E), i retornar-lo a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607
de l'exercici pressupostari de l'any 2020, pel període no executat del contracte de l'1
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de març al 16 de març de 2020. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

Districte de Nou Barris

63. – (20010012/20000936) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió dels
Equipaments de Lleure Infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures socials de
contractació pública sostenible, pel període 13 mesos, amb núm. de contracte
20000936, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 882.916,66 euros, IVA inclòs, i un valor estimat
d'1.543.560,60 euros, dividit en 3 lots: LOT 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal
Infantil Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, per un import de 286.000,00 euros (IVA
inclòs),  essent  l’import  de  22.000,00  euros  per  l’any  2020  i  l’import  de  264.000,00
euros  per  l’any  2021.  LOT  2:  Ludoteca  La  Guineu,  Casal  Infantil  Les  Roquetes,  Casal
Infantil Canyelles i Pati de l’escola Prosperitat , per un import de 310.916,66 euros (IVA
inclòs),  essent  l’import  de  23.916,66  euros  per  l’any  2020  i  l’import  de  287.000,00
euros  per  l’any  2021.  LOT  3:  Casal  Infantil  El  Turó,  Casal  Infantil  Vilapicina  i  Ludoteca
Sóller,  per  un  import  de  286.000,00  euros  (IVA  inclòs),  essent  l’import  de  22.000,00
euros per l’any 2020 i  l’import de 264.000,00 per l’any 2021. APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a
la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb pressupost net
802.651,51 euros i l’import de l’IVA de 80.265,15 euros (tipus impositiu al 10%) i amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs)  de  67.916,66  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària D/22719/23212/0608 i un import (IVA inclòs) de 815.000,00 euros a
l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/23212/0608, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost  posterior  a  l’actual.  DONAR-NE  COMPTE  a  la  Comissió  de  Drets  Socials,
Cultura i Esports.

64. – (18002097L01-003) RATIFICAR el contingut de l'acta signada el 19 de juny de 2020
mitjançant la qual s'aixeca la suspensió establerta reprenent-se l'execució del
contracte núm. 18002097L01, que té per objecte el servei de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, LOT 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil
Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, adjudicat a INCOOP, SCCL, (ABANS SERVEIS A LES
PERSONES ENCÍS, SCCL), amb NIF F60137411. ATORGAR un termini addicional
d'execució fins el 30 de novembre de 2020, per tal de poder executar les prestacions
no realitzades durant l'estat d'alarma d'acord amb el contingut de l'acta de suspensió
de 6 de maig de 2020. Aquest termini s'iniciarà l'1 de setembre de 2020 i finalitzarà el
30 de novembre de 2020. MODIFICAR el contracte de conformitat amb el que preveu
l'article 205.2.b) LCSP amb la finalitat de que durant aquest termini es puguin executar
també la resta de les prestacions objecte del contracte no suspeses que d'acord amb
els informes continguts en l'expedient fan possible l'assoliment de l'objectiu de servei
públic de promoció social propi d'aquest contracte per un import màxim de 48.652,64
euros, exempt d'IVA. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
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contracte, per un import de 48.652,64 euros, exempt d'IVA, a càrrec de l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212/0608. FIXAR
en 2.432,63 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Departament de Recursos
Interns o en seu cas, mitjançant signatura telemàtica, per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

65. – (18002097L02-003) RATIFICAR el contingut de l'acta signada el 19 de juny de 2020
mitjançant la qual s'aixeca la suspensió establerta reprenent-se l'execució del
contracte núm. 18002097L02, que té per objecte el servei de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, LOT 2: Ludoteca La Guineu, Casal Infantil Roquetes,
Casal  Infantil  Canyelles  i  Pati  de  l’escola  Prosperitat,  adjudicat  a  CALAIX  DE  CULTURA,
SL, amb NIF B63033740.ATORGAR un termini addicional d'execució fins el 30 de
novembre de 2020, per tal de poder executar les prestacions no realitzades durant
l'estat d'alarma d'acord amb el contingut de l'acta de suspensió de 22 d’abril de 2020.
Aquest termini s'iniciarà l'1 de setembre de 2020 i finalitzarà el 30 de novembre de
2020. MODIFICAR el contracte de conformitat amb el que preveu l'article 205.2.b)
LCSP amb la finalitat de que durant aquest termini es puguin executar també la resta
de les prestacions objecte del contracte no suspeses que d'acord amb els informes
continguts en l'expedient fan possible l'assoliment de l'objectiu de servei públic de
promoció social propi d'aquest contracte per un import màxim de 57.263,65 euros
(l’import  de  52.057,86  euros  correspon  al  preu  net  i  5.205,79  euros  a  l’IVA  al  10%).
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte, per un
import de 57.263,65 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari de l'any 2020
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212/0608. FIXAR en 2.602,89  euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de Departament de Recursos Interns o en seu cas,
mitjançant signatura telemàtica, per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

66. – (18002097L03-003) RATIFICAR el contingut de l'acta signada el 19 de juny de 2020
mitjançant la qual s'aixeca la suspensió establerta reprenent-se l'execució del
contracte núm. 18002097L03, que té per objecte el servei de la Xarxa dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, LOT 3: Casal Infantil El Turó, Casal Infantil Vilapicina-
Torre Llobeta i Ludoteca Sóller, adjudicat a CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF
B63033740. ATORGAR un termini addicional d'execució fins el 30 de novembre de
2020, per tal de poder executar les prestacions no realitzades durant l'estat d'alarma
d'acord amb el contingut de l'acta de suspensió de 22 d’abril  de 2020. Aquest termini
s'iniciarà l'1 de setembre de 2020 i finalitzarà el 30 de novembre de 2020.MODIFICAR
el contracte de conformitat amb el que preveu l'article 205.2.b) LCSP amb la finalitat
de que durant aquest termini es puguin executar també la resta de les prestacions
objecte del contracte no suspeses que d'acord amb els informes continguts en
l'expedient fan possible l'assoliment de l'objectiu de servei públic de promoció social
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propi  d'aquest  contracte  per  un  import  màxim  de  52.842,28  euros  (l’import  de
48.038,44  euros  correspon  al  preu  net  i  4.803,84  euros  a  l’IVA  al  10%).  AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte, per un import de
52.842,28 euros, IVA inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212/0608. FIXAR en 2.401,92 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències del Departament de Recursos Interns o en seu cas, mitjançant
signatura telemàtica, per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí

67. – (20181013) AIXECAR la suspensió del contracte nº18001022, que té per objecte la
gestió i dinamització de casals de gent gran del districte de Sant Martí, amb efectes de
data 1 de juliol de 2020, d’acord amb l’acta signada pel contractista i el responsable de
contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès
en  data  18  de  juny  de  2020,  l’import  d’indemnització  parcial  per  suspensió  del
contracte, a favor de la societat INCOOP, SCCL, amb CIF F60137411, en una quantitat
de 9.229,92 euros pel període comprés entre el dia 1 de juny de 2020 i el dia 30 de
juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i  RECONEIXER l'obligació per l’import indicat,  a
càrrec  de  la  partida  226.11920.11  de  l’exercici  2020.  NOTIFICAR  el  present  acord  al
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

68. – (20204143_20000413L02) ADJUDICAR el contracte núm. 20000413L02, corresponent
al Lot 2 del contracte de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles del
Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  el  plec  de
prescripcions tècniques, amb mesures de contractació sostenible i desglossat en 7 lots
[Lot 2: Manteniment vehicles especials autoescala > a 20m] a TALLERES SERCOIN S.L.
amb NIF B80218092, 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 138.908,00 € IVA inclòs
i  d'acord amb els preus unitaris ofertats,  dels quals 114.800,00 € corresponen al  preu
net i 24.108,00 € a l'IVA, al tipus del 21%; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada despesa amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
51.567,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 69.454,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400 i un
import (IVA inclòs) de 17.886,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400; CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 5.740,00 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
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s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

69. – (20204143_20000413L03) ADJUDICAR el contracte núm. 20000413L03, corresponent
al Lot 3 del contracte de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles del
Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  el  plec  de
prescripcions tècniques, amb mesures de contractació sostenible i desglossat en 7 lots
[Lot 3: Manteniment vehicles especials autoescala = o inferior a 20m], a ROSENBAUER
ESPAÑOLA, SA, amb NIF A28859833, 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 83.388,36 €, IVA
inclòs, i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 68.916,00 euros
corresponen al preu net i 14.472,36 euros a l'IVA, al tipus del 21%; DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 30.956,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 41.694,18
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 10.737,69 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400;
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual; FIXAR l'import de la garantia definitiva en 3.445,80
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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

70. – (20204143_20000413L04) ADJUDICAR el contracte núm. 20000413L04, corresponent
al Lot 4 del contracte de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles del
Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  el  plec  de
prescripcions tècniques, amb mesures de contractació sostenible i desglossat en 7 lots
[Lot 4: Manteniment vehicle especial autobraç] a INCIPRESA, SA, amb NIF A36633600,
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 29.862,80 euros IVA inclòs i d'acord amb els
preus unitaris ofertats, dels quals 24.680,00 € corresponen al preu net i 5.182,80 euros
a l'IVA, al tipus del 21%; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
despesa amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 11.086,06 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612
0400; un import (IVA inclòs) de 14.931,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021
i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 3.845,34
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; REQUERIR  l'empresa adjudicatària
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per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació  d’aquesta  resolució,  comparegui  per  FORMALITZAR  el  contracte;  DONAR-
NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

71. – (20204143_20000413L05) ADJUDICAR el contracte núm. 20000413L05, corresponent
al Lot 5 del contracte de manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles del
Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  el  plec  de
prescripcions tècniques, amb mesures de contractació sostenible i desglossat en 7 lots
[Lot 5: Manteniment sistema injecció escuma CAF autobombes] a FLOMEYCA, SA, amb
NIF A80515810, 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 94.743,00 euros, IVA inclòs, i d'acord
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 78.300,00 euros corresponen al preu net i
16.443,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada despesa amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
35.171,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 47.371,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400 i un
import (IVA inclòs) de 12.199,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400; CONDICIONAR la seva realització a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 3.915,00 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; DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

72. – (20204281_20002454) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis
d’interpretació i traducció de llengües, a diferents oficines de denúncies o unitats de la
Guàrdia  Urbana  de  Barcelona,  d’acord  amb el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques,  i  amb
criteris de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20002454,
mitjançant la tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 571.376,71 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
944.424,32 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
despesa de 571.376,71 euros, dels quals 472.212,16 euros corresponen a l’import net i
99.164,55 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 238.073,63 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 285.688,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400 i un import (IVA inclòs) de 47.614,72
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/13211 0400 i sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
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suficient en els pressupostos corresponents, atès que l'execució d'aquest contracte
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

73. – (2020-0063) 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 el desenvolupament del projecte "CASALS
COMUNITARIS DE SOLIDARITAT", que instrumenta l'atorgament de la subvenció de
concessió directa amb caràcter excepcional, per a l'execució del projecte esmentat,
per un import de 109.000,00 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. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor del Consell d'Associacions
de Barcelona, amb NIF G64629538, la despesa per un import de 109.000,00 euros, dels
quals 109.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48549/92418 del
pressupost de l'any 2020. REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini
no superior al 31 de maig de 2021 presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts,
de conformitat amb el pacte vuitè de l'addenda. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Marc Serra Solé,
regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l'esmentada addenda, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.  

74. – (2020-0038 / 20S06352) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya que regula l'atorgament de la
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte
"Foment de la recerca participativa i de la innovació digital i democràtica a través de
laboratoris ciutadans", per un import de 150.000,00 euros, equivalent al 50% del cost
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 300.000,00 euros i una durada
fins al 31 de desembre de 2022, 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 a
favor de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813, la
despesa per un import de 150.000,00 euros, dels quals 50.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48709/92419 del pressupost de l'any 2022, 50.000,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48709/92419 del pressupost de l'any
2021, i 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48709/92419 del
pressupost de l'any 2020, condicionat a l'existència de crèdit adequa i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en el
termini màxim de tres mesos des de la finalització de cadascun dels exercicis 2020 i
2021 presenti l'informe anual de seguiment referit a l'exercici corresponent, i per tal
que en el termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del projecte
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presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, tot de conformitat amb el pacte
setè del conveni. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet, sisè tinent d'Alcaldia
d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.

Districte de Ciutat Vella

75. – (20XC0060)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant  el  Districte  de  Ciutat  Vella  i  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  i  la
Universitat  de Barcelona,  per  a  la  realització de pràctiques d’intervenció arqueològica
urbana als Jardins Victòria dels Àngels. FACULTAR la Regidora del Districte de Ciutat
Vella  per a  la  signatura d’aquest  conveni.DONAR-NE compte a l'Àrea de Drets  Socials,
Cultura i Esports.

Districte de l'Eixample

76. – (S20-0357-CV) APROVAR el  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte  de  l’Eixample  i  la  Fundació  Sagrada  Família  núm.  S20-0357-CV,  que  té  per
objecte la cessió gratuïta de l'espai situat al carrer Mallorca, 424-432, amb la finalitat
que en aquest local s’hi pugui ubicar de forma provisional l’agrupament escolta Antoni
Gaudí,  entitat sense ànim de lucre. FACULTAR l’Il·lm. Sr.  Jordi Martí  Grau, Regidor del
Districte, per la seva signatura. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

77. – (20202017) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona  i ASSOCIACIÓ CAMI
AMIC, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa, per
l'execució del projecte anomenat CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA CAMI AMIC, per
un import de 52.730,00 euros, equivalent 100% del cost total del projecte  i una
durada fins al 31/12/2020, de conformitat amb els articles 22.2.a i 28 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 52.730,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48865/92412 del pressupost de l'any 2020 i REQUERIR l'entitat beneficiària per tal
que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2020, presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula set del
conveni. FACULTAR a  l'Im. Sr. Jordi Marti Grau, Regidor del Districte de l'Eixample, per
a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.

Districte de Sants-Montjuïc

78. – (20209209) ADJUDICAR el contracte núm. 20001499, que té per objecte "Dinamització
del  l’equipament  i  prestació  de  serveis  socioculturals  al  Centre  Cívic  El  Sortidor  amb
objectius  d’eficiència  social"  a  CALAIX  DE  CULTURA,  SL  amb  NIF  B63033740  de
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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 292.653,83
€  IVA  inclòs,  dels  quals  241.862,67  €  corresponen  al  preu  net  i  50.791,16  €  a  l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 210.069,32 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un
import (IVA inclòs) de 82.584,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603. 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 12.093,13 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 Nuria Perez Blanch. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.

79. – (20209209) ALLIBERAR la quantitat de 20.533,59 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20001499 que té per objecte "Dinamització del
l’equipament  i  prestació  de  serveis  socioculturals  al  Centre  Cívic  El  Sortidor  amb
objectius  d’eficiència  social",  el  qual  ha  estat  adjudicat  a  l'empresa  CALAIX  DE
CULTURA, SL, amb NIF B63033740, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.794,41 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un
import (IVA inclòs) de 14.739,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603. DONAR COMPTE a la Comissió de
Drets socials, Cultura i Esports.

80. – (20189204) AIXECAR la suspensió total del contracte número 18003218 que té per
objecte  la  “Gestió  i  dinamització  del  servei  de  noves  tecnologies  –Punt  Multimèdia  -,
amb  objectius  d'eficiència  social”,  amb  efectes  1  de  juliol  de  2020,  al  haver-se
constatat l’aixecament de l’estat d’alarma establert pel Reial Decret 463/2020 i que va
originar, en data 14 de març de 2020, la suspensió automàtica del contracte de
referència.  Tota  vegada,  d’acord  amb  la  documentació  obrant  a  l’expedient,  es
constata que l’empresa pot restablir l’execució del contracte tot garantit l’aplicació de
les mesures de prevenció i seguretat exigides i que es contemplen al Pla de
Restabliment presentat per la pròpia empresa, validat per la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori i que s’annexa a l’expedient administratiu. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

81. – (20182096) ESTABLIR en vint mesos la durada de la pròrroga prevista a la clàusula 3
del  conveni  número  d’expedient  20182096,  formalitzat  en  data  31  de  desembre  de
2018 entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc i  la  Unió d’entitats
de la Marina que té per objecte “la Gestió Cívica de l’equipament del Centre Cívic Casa
del  Rellotge-Sala  Pepita  Casanellas,  del  Districte  de  Sants-Montjuïc”.  PRORROGAR  de
mutu acord i segons estableix la clàusula 3 del referit, la vigència del mateix, durant el
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termini  comprès  entre  l’1  de  setembre  de  2020  i  el  30  d’abril  de  2022.  AMPLIAR
L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de despesa per un import de 310.678,36 € amb càrrec a
la partida 48574/92416 dels pressupostos de 2020, 2021 i 2022, a favor de la Unió
d’Entitats  de  la  Marina,  amb  NIF  G58441189,  supeditats  a  l’existència  de  crèdit
adequat  i  suficient  als  corresponents  exercicis  pressupostaris.  REQUERIR  a  l’entitat
gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, signi de manera electrònica la
pròrroga  del  conveni  de  formalització  de  la  gestió  cívica.  REQUERIR  l’entitat  gestora
per  tal  que,  en  el  termini  màxim  de  3  mesos  de  la  data  de  finalització  de  l’activitat,
presenti  justificació  amb  un  compte  justificatiu  que  haurà  d’incloure  la  memòria
d’actuació  i  memòria  justificativa  del  cost  total  del  projecte.  DONAR  COMPTE  a  la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

82. – (20192004)  APROVAR  l’addenda  per  incorporar  el  projecte  de  ciutat  de  “Casals
Comunitaris”  al  conveni  núm.19XC0300,  formalitzat  el  10  de  febrer  de  2020,  que  té
per  objecte  la  gestió  cívica  de  l’equipament  municipal  La  Vinya,  situat  al  Districte  de
Sants-Montjuïc,  des  de  l’endemà de la  seva  formalització  i  fins  al  31  de  desembre de
2020. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa, prevista al referit conveni, per un import de
15.500,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/48714 33711 (0603) del
pressupost  de l’exercici  2020,  a  favor de L’Associació de Veïns de La Vinya.  ATORGAR
una  subvenció  mitjançant  concessió  directa  a  L’Associació  de  Veïns  de  La  Vinya,  amb
NIF G08893380, per un import de 15.500,00 euros, corresponent al 100% del cost del
projecte, durant la vigència del conveni número 19XC0300, d’acord amb els art. 22.2.c)
i  28,  ambdós  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  l’art.
6.2 de la normativa general de subvencions. REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en
el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura
de  de  l’addenda  del  conveni  de  formalització  de  la  gestió  cívica.  REQUERIR  l’entitat
gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de
l’activitat,  presenti  justificació  amb  un  compte  justificatiu  que  haurà  d’incloure  la
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR per a
la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.

83. – (20201025) DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria, i les seves bases particulars,
autoritzada en data 13 de febrer de 2020, la 25a edició del Concurs de Cartells de la
Festa  Major  de  Sants,  en  el  Districte  de  Sants-Montjuïc,  per  a  l’any  2020,  atesa  la
modificació en el format de celebració de la indicada Festa Major derivada de l’actual
situació de prevenció sanitària motivada per la Covid-19. PROCEDIR a l'anul·lació de la
despesa de 1.177 euros, prevista a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de
l'any 2020, autoritzada a la mateixa data per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquest premi. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona,  en  el  Tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament,  d’acord  amb  l’article  5.3  de  la
Normativa general reguladora de les subvencions municipals d’aquest Ajuntament.

84. – (20201026) DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria, i les seves bases particulars,
autoritzada en data 13 de febrer de 2020, la 23a edició del Concurs de Cartells de la
Festa Major del Poble-sec, en el Districte de Sants-Montjuïc, per a l’any 2020, atesa la
suspensió  de  la  celebració  de  la  indicada  Festa  Major  derivada  de  l’actual  situació  de
prevenció  sanitària  motivada  per  la  Covid-19  PROCEDIR  A  L’ANUL·LACIÓ  DE  LA
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DESPESA de 677 euros, prevista a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de
l'any 2020, autoritzada a la mateixa data per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquest premi. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona,  en  el  Tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament,  d’acord  amb  l’article  5.3  de  la
Normativa general reguladora de les subvencions municipals d’aquest Ajuntament.

85. – (20201028) DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria, i les seves bases particulars,
autoritzada en data 13 de febrer de 2020, de la 4a edició del Concurs de Cartells de la
Festa Major de la Bordeta, en el Districte de Sants-Montjuïc, per a l’any 2020, atesa la
modificació en el format de celebració de la indicada Festa Major derivada de l’actual
situació de prevenció sanitària motivada per la Covid-19. PROCEDIR a l'anul·lació de la
despesa de 677 euros, prevista a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de
l'any 2020, autoritzada a la mateixa data per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquest premi. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona,  en  el  Tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament,  d’acord  amb  l’article  5.3  de  la
Normativa general reguladora de les subvencions municipals d’aquest Ajuntament.

86. – (20201029) DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria, i les seves bases particulars,
autoritzada en data 13 de febrer de 2020, de la 18a edició del Concurs de Cartells de la
Festa Major d’Hostafrancs, en el Districte de Sants-Montjuïc, per a l’any 2020, atesa la
modificació en el format de celebració de la indicada Festa Major derivada de l’actual
situació de prevenció sanitària motivada per la Covid-19. PROCEDIR a l'anul·lació de la
despesa de 677 euros, prevista a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de
l'any 2020, autoritzada a la mateixa data per a fer front a la disposició i lliurament
d'aquest premi. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona,  en  el  Tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament,  d’acord  amb  l’article  5.3  de  la
Normativa general reguladora de les subvencions municipals d’aquest Ajuntament.

87. – (20172114)  APROVAR  l’addenda  per  incorporar  el  projecte  de  ciutat  de  “Casals
Comunitaris”  al  conveni  núm.17S17394  i  expedient  núm.  20172114,  aprovat  el  23  de
novembre  de  2017,  que  té  per  objecte  la  gestió  cívica  de  l’equipament  municipal
Lleialtat  Santsenca,  situat  al  Districte  de  Sants-Montjuïc,  des  de  l’endemà  de  la  seva
formalització i fins al 31 de desembre de 2020. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa,
prevista al referit conveni, per un import de 15.500,00 euros, amb càrrec a la posició
pressupostària  D/48712 33711  (0603)  del  pressupost  de  l’exercici  2020,  a  favor  de  la
Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca. ATORGAR una subvenció mitjançant
concessió  directa  a  la  Coordinadora  d’Entitats  per  la  Lleialtat  Santsenca,  amb  NIF
G66881186, per un import de 15.500,00 euros, corresponent al 100% del cost del
projecte, durant la vigència del conveni número 17S17394, d’acord amb els art. 22.2.c)
i  28,  ambdós  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  l’art.
6.2 de la normativa general de subvencions. REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en
el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura
de  de  l’addenda  del  conveni  de  formalització  de  la  gestió  cívica.  REQUERIR  l’entitat
gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de
l’activitat,  presenti  justificació  amb  un  compte  justificatiu  que  haurà  d’incloure  la
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a
la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.
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Districte d'Horta-Guinardó

88. – (19C00017) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00017 que té per objecte la
contractació,  en  modalitat  de  concessió,  de  l’explotació  del  bar-restaurant  del  Casal
d’Entitats Mas Guinardó a GERMAMARIN SL, amb NIF B64934151, 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, amb un
cànon  de  6.000,00  euros  anuals;  amb  un  termini  de  vigència  que  s’estendrà,  des  del
dia següent a la  seva formalització,  fins al  31 d’octubre de 2021,  amb una possibilitat
de pròrroga de 24 mesos. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 1.606,15 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. DESIGNAR com a responsable del contracte a Director/a de Serveis a les
Persones i Territori del Districte d’Horta-Guinardó. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Andreu

89. – (18003066L04-002)  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  el  6  de
juliol  de  2020,  l’import  d’indemnització  parcial  a  favor  de  l’empresa  Associació  Club
Lleuresport, amb NIF G60320132, per una quantitat de 9.086,90 euros, del contracte
número 18003066-Lot 4, que té per objecte el servei de gestió del Centre Cívic de la
Sagrera, pel període comprés entre el 14 de març de 2020 i el 31 de maig de 2020.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de de la
partida D/22611/33711 0609 de l'exercici 2020. ESTABLIR que per a la resta
d’indemnitzacions  parcials  que  s'hagin  d'efectuar  durant  el  període  en  que  ha  estat
suspès el contracte, el contractista haurà de presentar una declaració responsable on
s'especificarà els imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer
període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració
tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

90. – (SAP 20S06387) APROVAR les bases i la convocatòria dels Premis Sant Andreu, edició
2020; AUTORITZAR la despesa de 2.500 euros, a càrrec de la partida corresponent del
pressupost de l'exercici 2020; PUBLICAR les bases i la convocatòria esmentades en el
Butlletí Oficial de la Província.

Districte de Sant Martí

91. – (20181003) ESTABLIR la suspensió del contracte nº17003789, que té per objecte la
gestió i el programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Sant Martí, des del
dia  14 de març  i  fins  el  dia  22  de maig  de 2020,  data  en la  que s’aixeca  la  suspensió,
d’acord amb les actes de dates 14 d’abril de 2020 i 22 de maig de 2020. RECONÈIXER,
de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  en  data  7  de  juliol  de  2020,  l’import
d’indemnització  per  suspensió  del  contracte  núm.  17003789,  que  té  per  objecte  la
gestió i el programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Sant Martí, a favor
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de la societat TRANSIT PROJECTES, SL, amb CIF B-59.489.351, en una quantitat de
16.179’64  euros,  pel  període comprés  entre  el  dia  14  de  març  de  2020 i  el  dia  22  de
maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ per l’import indicat,
a càrrec de la partida 226.11920.11 de l’exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució
al contractista.DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

92. – (20191000) MODIFICAR, a l'empara de l'article 205.2.c) de la LCSP, el contracte
18003370-002 que té per objecte la gestió i dinamització del Centre Cívic Besòs,
adjudicat a l'empresa Tasca Serveis d'Animació, SL, amb NIF B59533190, per un import
màxim de 15.980,00 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 15.980,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i
amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 15.980,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. FIXAR en
660,33 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 per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

93. – (20191036) ESTABLIR la suspensió del contracte nº19003757, que té per objecte
l’organització,  programació  i  dinamització  dels  serveis  socioculturals  de  l'Auditori  de
Sant Martí, des del dia 14 de març i fins el dia 22 de maig de 2020, data en la que
s’aixeca la suspensió, d’acord amb les actes de dates 14 d’abril de 2020 i 22 de maig de
2020.  RECONÈIXER,  de  conformitat  amb  l’informe  tècnic  emès  en  data  7  de  juliol  de
2020, l’import d’indemnització per suspensió del contracte núm. 19003757, que té per
objecte  l’organització,  programació  i  dinamització  dels  serveis  socioculturals  de
l'Auditori de Sant Martí, a favor de la societat TRANSIT PROJECTES, SL, amb CIF B-
59.489.351, en una quantitat de 10.140’44 euros pel  període comprés entre el  dia 14
de març de 2020 i el dia 22 de maig de 2020.AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
L’OBLIGACIÓ  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la  partida  226.11920.11  de  l’exercici
2020.NOTIFICAR la present resolució al contractista.DONAR COMPTE d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

94. – (20211000) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de prevenció i
convivència en l'espai públic i en comunitats de veïnes i veïns a la Franja Besòs del
districte de Sant Martí, amb núm. de contracte 20001101, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 615.486,92 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.119.067,12 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 559.533,56 euros i import de l'IVA de 55.953,36 euros; i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 307.743,46
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
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D/22610/92414 0610, un import (IVA inclòs) de 307.743,46 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92414 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.

EL SECRETARI GENERAL p.d.,
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