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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 3 de desembre de 2020 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (3/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Mercè March 
Clarasó (mat.11100045) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a 
la Direcció de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 
Superior en Dret (codi 22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a 
advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substituta, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells 
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin 
relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, a 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. – (332/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols 
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Lletrada 
consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professora associada a temps 
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021 
des de l’1/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de 
professora associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 



CG 45/20 INF 2/21

pel curs 2020-2021, i la que es va autoritzar per la Comissió de Govern el 2/12/2009, de 
l’exercici de l’activitat privada per compte propi de realització esporàdica de tasques 
d’assessorament jurídic i emissió d’informes jurídics (expedient 1869/2009), no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès 
l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (241/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Jódar Cabrera (mat. 
74116) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Projectes Urbans de la Gerència de l'Arquitecte en Cap, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada 
per compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, 
qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (507/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Moltó Fuentes 
(mat. 75173) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc 
de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
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en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (510/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Marín Xarto (mat. 
74553) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior de Gestió, amb destinació a la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada per compte 
d'altri com a professor de matemàtiques a l'empresa Deutsche Schule Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (1072/2020) MODIFICAR l’Acord de la Comissió de Govern de 17/10/2019, pel qual es 
va autoritzar la compatibilitat al Sr. Benet Totusaus Gargallo (mat. 24671), funcionari 
de carrera amb la categoria professional de Bomber C2 SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA04), 
per a realitzar una segona activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya, amb una dedicació de 150 hores en l’any 2019, en el sentit 
d’ampliar l’autorització aprovada a 223 hores per al mateix any 2019. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

7. – (1073/2020) MODIFICAR l’Acord de la Comissió de Govern de 17/10/2019, pel qual es 
va autoritzar la compatibilitat al Sr. Gerard Bosch Garcia (mat. 25524), funcionari de 
carrera amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), per a 
realitzar una segona activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció 
Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya, amb una dedicació de 150 hores en l’any 2019, en el sentit 
d’ampliar l’autorització aprovada a 290 hores per al mateix any 2019. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció. 
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9. – (20XC0326) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la 
Unió General de Treballadors de Catalunya i la Confederació Sindical de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, per mantenir un marc de col·laboració estable per 
facilitar la participació sindical en els projectes de ciutat, 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 un import total de 350.000,00 euros corresponent al 
90,39% del cost total del projecte; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient; 
AUTORITZAR la despesa a favor de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), 
amb NIF G08496622, per un import de 175.000,00 euros amb càrrec a la partida 
48597/91221/ 0705 i al pressupost de l'any 2020; AUTORITZAR la despesa a favor de la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), amb NIF 
G08496606, per un import de 175.000,00 euros amb càrrec a la partida 48598/ 91221/ 
0705 i al pressupost de l'any 2020; REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en 
un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presentin la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe 
d´auditor, d'acord amb allò establert al pacte 4rt del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la 
resta de documents que se'n derivin. 

10. – (20XF0867-18XP0048 (0897/18)) PRORROGAR el conveni aprovat per acord de la 
Comissió de Govern de 12 de juliol de 2018, pel qual es formalitza l'encomana de 
gestió al Centre d'Alt Rendiment Esportiu, SC, amb NIF Q5856178H, per a la realització 
de les proves físiques dels agents de la Guàrdia Urbana i del Cos de Servei de Prevenció 
i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) fins al 31 de desembre de 2021. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 51.000,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec al 
pressupost de l'any 2021, a l'aplicació pressupostària 0707 22610 92216, condicionada 
a l'existència de pressupost adequat i suficient, a favor del Centre d'Alt Rendiment 
Esportiu, SC, amb NIF Q5856178H per a la realització de les proves físiques dels agents 
de la Guàrdia Urbana i del Cos de Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament 
(SPEIS). FACULTAR el Sr. Xavier Pascual Gurpegui, gerent de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, per a la formalització de la present pròrroga. 
PUBLICAR-LA en el Butlletí Oficial de la Província i en el Portal de Transparència de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

11. – (inversions) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 10 de desembre de 2020. 

12. – (20002415L01) ALLIBERAR la quantitat de 278.533,58 euros (IVA exempt), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20002415L01 que té per objecte assegurances de 
responsabilitat patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni i 
dels vehicles terrestres de l’Ajuntament de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a 
l'empresa FIATC Mutua Seguros, amb NIF G08171407, i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 104.450,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22400/93311 0701; un import (IVA exempt) de 139.266,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un 
import (IVA exempt) de 34.816,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a 
l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a 
la Comissió d’Economia i Hisenda. 

13. – (20002415L03) ALLIBERAR la quantitat de 496.950,42 euros (IVA exempt), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20002415L03 que té per objecte assegurances 
d’accidents personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, el qual ha estat adjudicat 
a l'empresa Markel Insurance SE sucur. en España, amb NIF W2764898I, i retornar-lo a 
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) 
de 186.356,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/16205/92211 0707; un import (IVA exempt) de 248.475,21 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 
0707; un import (IVA exempt) de 62.118,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2020 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

14. – (20XC0229 20S08527) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Xarxa 
d'Economia Solidària de Catalunya, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de 
concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat Xes: 
Ess a Barcelona en temps de crisis, per un import de 87.500,00 euros, equivalent al 
29,36% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 298.000,00 
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 i 
6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal 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 87.500,00 euros, 
dels quals 7.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0609/48903/92412 
del pressupost del Districte de Sant Andreu, i 80.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0700/48539/43351 del pressupost de la Direcció de Serveis d'Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i Consum per a l'any 2020, a favor de la Xarxa d'Economia 
Solidària de Catalunya amb CIF G63881031. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 
en un termini no superior a 3 mesos des de la finalització del projecte, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte 5è del conveni. 
FACULTAR el Sr. Álvaro Porro González, Comissionat d'Economia Social, 
Desenvolupament Local i Política Alimentària per a la signatura de l'esmentat conveni, 
així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

15. – (20XC0265 20S08145) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació sense ànim de lucre Scitech Diplohub, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa i amb caràcter excepcional per l'execució del Projecte 
Promoció Econòmica Internacional de Barcelona com a ciutat de ciència i innovació 
2020-2023, per un import de 120.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 240.000,00 euros i una durada fins al 
31/12/2023, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal 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 120.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43321, 
dividits en 15.000,00 euros del pressupost de l'any 2020, 35.000,00 euros del 
pressupost de l'any 2021, 35.000,00 euros del pressupost de l'any 2022 i 35.000,00 
euros del pressupost de l'any 2023, condicionats a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos de 2021, 2022 i 2023. REQUERIR 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 cinquena del 
conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 

16. – (0489/20) 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 687.997,70 euros.-
Projecte de coneixement i innovació per a la reactivació de l’economia del visitant per 
import de 537.997,70 euros. Campanya de promoció turística de Barcelona per import 
de 150.000,00 euros. 

17. – (118/2020) CONCERTAR l'arrendament dels locals de la planta baixa (finca registral 
8.608) i planta primera, portes primera i segona (finques registrals 12.823 i 12.825 
respectivament), de la finca núm. 31 del carrer Anglí, amb núm. de contracte 20XP0103 
amb la societat Osharay Inmobiliaria, SL, amb CIF B95154928, per un termini de tres 
anys, des de l’1 de gener del 2021 fins el 31 de desembre de 2023, amb un valor 
estimat del contracte d’1.381.786,04 € i possibilitat de pròrroga per un any més, amb 
les rendes mensuals i les despeses que s'estableixen en la proposta de contracte que 
consta a l’expedient. ABONAR trimestralment, mitjançant la nòmina de lloguers de 
renda i altres despeses acordades. FORMALITZAR el contracte d'arrendament segons el 
redactat annex, que s'aprova. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa del contracte per un 
import màxim d'1.187.270,75 euros, dels quals 1.045490,25 euros són d’import base i 
141.780,50 euros de 21% d’IVA, i amb un valor estimat del contracte d’1.381.786,04 
euros, a favor d'Osharay Inmobiliaria, S.L. amb NIF B95154928, i amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os amb el desglossament següent: un import de 
399.701,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20200/92011/0605; un import de 395.743,86 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20200/92011/0605 i un import de 
391.825,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/20200/92011/0605, atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

18. – (3-142/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-142/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
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Barcelona de l’exercici 2020, d’import 6.716.884,24 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. 
20112691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

19. – (3-143/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-143/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 6.771.409,95 euros, per atendre transferència a 
Institut Mpal. d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) per fer front a despeses de la 
construcció de noves promocions en règim de lloguer social dins del període de 2018 a 
2023, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 20113091; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

20. – (3-144/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-144/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 918.148,36 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. 
20120291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

21. – (3-145/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-145/2020 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 4.500.000,00 euros, per atendre despeses del 
finançament del conveni amb Fira Barcelona per cobrir necessitats sobrevingudes per 
la suspensió dels salons derivats de la pandèmia de la COVID-19, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 20120391; 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. – (20160024C) ACORDAR la continuïtat del contracte 15005162-002 que té per objecte 
Serveis de manteniment, reparació i modificació equips i sistemes de regulació de 
trànsit de les Rondes de Dalt i Litoral, i el foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per un període comprès des del 
15.12.2020 fins el 03.06.2021 o fins que entri en vigor el nou contracte de Serveis de 
Manteniment de les instal•lacions de regulació i control del Trànsit a les Rondes de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Exp. 20210006 – Contracte 
20001709), en fase de presentació de ofertes des del 9.11.2020 fins al 14.12.2020, 
adjudicat a l'empresa GESTIÓ DE TRÀNSIT RONDES INDRA SISTEMES, SA-GLOBALEC 
MANT. V, amb NIF U66805763, per un import total de 145.200,00 euros amb el 
desglossament següent: un import net de 120.000,00 euros i import IVA de 25.200,00 
euros amb tipus impositiu 21%, d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 127.914,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
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105.714,29 euros i import IVA de 22.200,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22724/13413 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 17.285,71 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 14.285,71 euros i import IVA de 3.000,00 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana 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 .d'Ecologia, Urbanisme, 
Mobilitat i Infraestructures 

23. – (20XC0286) APROVAR la primera pròrroga, des del dia 1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2021, del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme, el Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona, i el Gremi de 
Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, que necessiten la utilització del 
vehicle per l'exercici de la seva activitat en relació amb la implantació de la regulació 
integral de l'estacionament, targeta professional i AreaDum, per un període d'un any 
addicional. FACULTAR la Regidora de Mobilitat, Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón 
Montañés, per la signatura de l'esmentada pròrroga del Conveni amb cadascun dels 
gremis. INSCRIURE aquesta pròrroga del Conveni al Registre de Convenis de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

24. – (20140500M2) MODIFICAR a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 14003093-007 que té per objecte el manteniment del clavegueram de
Barcelona (2010-2022), adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF 
A28541639, per una minoració d'import màxim d'1.472.064,88 euros (IVA inclòs) amb 
el desglossament següent: un import net d'1.338.240,80 euros i import IVA de 
133.824,08 euros amb tipus impositiu 10%, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'1.472.064,88 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) d'1.472.064,88 euros, a l'aplicació pressupostària D/22714/16011 
0502. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (2016005A LOT 1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16002516-005 que té per objecte la conservació de les instal·lacions 
d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019) Lot 1, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
Citelum Iberica, SA, amb NIF A 59087361, per un import màxim de 553.398,66 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 553.398,66 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 553.398,66 euros 
a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502. FIXAR en 22.867,71 euros l'import 
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del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana 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 d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

26. – (2016005A LOT 2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16002517-005 que té per objecte la conservació de les instal·lacions 
d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019) Lot 2, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a la UTE 
Rubatec-Urbalux Enllumenat BCN, amb NIF U66791211, per un import màxim de 
502.294,35 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 502.294,35 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 502.294,35 euros a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502. FIXAR en 
20.755,97 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia 
Urbana 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 d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

27. – (2016005A LOT 3) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16002518-005 que té per objecte la Conservació de les instal·lacions 
d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019) Lot 3, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
Imesapi, SA, amb NIF A 28010478, per un import màxim de 251.232,56 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 
251.232,56 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 251.232,56 euros 
a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502. FIXAR en 10.381,51 euros l'import 
del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana 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 d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

28. – (20S08368) APROVAR les tarifes que hauran de servir per establir la compensació 
tarifària de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de 
Barcelona a Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per 
l'acompanyament, assessorament i coordinació pel desplegament del Pla del Joc en la 
seva fase inicial, durant els anys 2020 a 2022, ambdós inclosos, de conformitat amb 
l'establert en el document Proposta de tarifes, signat pel Gerent Arquitecte en Cap; 
ENCARREGAR a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
l'acompanyament, assessorament i coordinació pel desplegament del Pla del Joc en la 
seva fase inicial, durant els anys 2020, 2021 i 2022, de conformitat amb les 
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prescripcions establertes a l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona a 
l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per l'acompanyament, 
assessorament i coordinació pel desplegament del Pla del Joc en la seva fase inicial, 
durant els anys 2020 a 2022, ambdós inclosos; AUTORITZAR i DISPOSAR a favor 
d'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb NIF P0800013E, la 
despesa per un import total de 54.500,00 euros, dels quals 21.300,00 euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària D/46736/15141 del pressupost de l'any 2022; i 23.500,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46736/15141 del pressupost de l'any 
2021, i 9.700,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46736/15141 del 
pressupost de l'any 2020, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual, per fer front a les despeses derivades d'aquest 
encàrrec a mitjà propi. FACULTAR el Gerent Arquitecte en Cap per la formalització de 
l'encàrrec a mitjà propi i els actes que se'n derivin; PUBLICAR l'encàrrec a mitjà propi a 
la Plataforma de Contractació. 

Districte de Gràcia

29. – (BC 2020/091) APROVAR el Projecte Modificat 5 del Pla de Renovació Integral de 
l’Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 06 Gràcia – carrer Bonavista, d’iniciativa 
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb 
l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de 
Sistemes Tecnològics i Serveis de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a 
l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, 
que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 90.728,62 euros, el 
21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la 
baixa ofertada per l’adjudicatari (75.905,64 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (14.822,98 euros 21% IVA inclòs) consistents a grans trets 
en: desviacions en els amidaments, nous preus contradictoris i control de qualitat 
d’ACEFAT i que representen el 19,53% d’increment sobre el contracte signat per 
l’adjudicatari i del 0,11% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre el 
Pressupost d’Execució per Contracte contingut dins el Pressupost per al Coneixement 
de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió 
del 25 de gener de 2018 (13.985.084,12 euros IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Taulell 
d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte d'Horta-Guinardó

30. – (7BD 2019/109) APROVAR inicialment el Projecte d’arranjament i millora de l’àmbit 
situat entre el carrer Vayreda i l’Escola Baloo, al barri de Montbau, al Districte d’Horta-
Guinardó a 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 2.565.258,77 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLLMRLC); i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
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comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

31. – (7BC 2020/072) APROVAR inicialment el Projecte executiu de tancament de la Bateria 
Antiaèria, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 671.565,94 euros, el 21% 
de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 
SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Andreu

32. – (19g434) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i l’article 
162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, el compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, a 
executar per cooperació, de la Unitat d’Actuació delimitada per les finques localitzades 
en els números 76B, 78, 80, 82, 84 i 86 del carrer Virgili, i 86B, 88, 90, 92 i 94 del carrer 
Ramon Batlle. El Compte de Liquidació Provisional contingut en el Projecte de 
Reparcel·lació quantificava les despeses d’urbanització en un import total de 
309.957,22 euros (IVA exclòs). El Compte de Liquidació Definitiva que s’aprova fixa 
l’import total de les despeses d’urbanització en l’import de 379.964,82 euros (IVA 
exclòs), amb un import final requerit de 391.512,15 euros (IVA exclòs), raó per la qual 
existeix un saldo a favor del propietari únic, Souca, SA, per valor d'11.547,33 euros 
(abans d´IVA). LLIURAR al propietari únic l´import de l´esmentat saldo al seu favor. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels 
diaris de major circulació de la província de Barcelona; NOTIFICAR-LO personalment als 
interessats, i DONAR-NE compte a la Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

33. – (20SD00089 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte executiu d’Urbanització de l’àmbit qualificat com a 
6b (Parcs i jardins urbans de nova creació) inclòs del Subsector 8-9 del Pla de Millora 
Urbana per a l’ordenació del sector de Llull-Pujades-Ponent que fou aprovat 
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 20 de febrer de 
2004 (publicat a efectes de la seva executivitat al BOPB de 10/03/2004 i a La 
Vanguardia de 10/03/2004) d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 8 de setembre de 2020 que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Compañía de Jesús Provincia 
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Canónica de España amb un pressupost de 557.683,46 euros, el 21% de l’impost del 
valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la província.NOTIFICAR-LO a les 
parts interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

34. – (20SD00123PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d'Urbanització dels espais lliures del Pla de Millora 
Urbana 22 @ de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Veneçuela, Maresme i 
Puigcerdà, inclòs dins l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità per a la 
renovació de les zones industrials del Poblenou–Districte d’activitats 22@bcn aprovada 
definitivament per acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 
de juliol de 2000 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 7 d’octubre de 
2000) promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit de planejament abans referit 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 10 de novembre de 
2020 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un pressupost de 543.401,39 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit 
(IVA) inclòs, de conformitat amb allò establert als articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de 
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més 
circulació de la província. NOTIFICAR el present acord a les parts interessades. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

35. – (20g255) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 164.2 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte de 
reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació bàsica, del Subsector 9 del 
Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Llull-Pujades Ponent de 
Barcelona, presentat per la Compañía de Jesús Provincia Canónica de España, que va 
ser formulat mitjançant escriptura pública atorgada davant del Notari de Barcelona Sr. 
Álvaro Marqueño Ellacuría el 30 de juliol de 2020, amb número de protocol 1090. 
DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació voluntària produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics 
continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i, per tant, entre altres, la 
cessió en ple domini i lliure de càrregues a l'Administració actuant dels terrenys de 
cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el planejament. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la 
província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats 
afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 
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36. – (10-2019LL58242) CONCEDIR la llicència d’obres majors a Bellersil Property, SL, per a 
l’execució d’obres majors a l’emplaçament situat al carrer Llull, 104-110; carrer Àvila, 
52-58, consistents en la llicència d’obres principal (fase prèvia exp. 10-2020LL06361) 
per a la construcció d’un edifici d’obra nova de 2PS+PB+7PP destinat a oficines amb 
una superfície construïda total de 22.494,55 m2. En resulta un edifici d’oficines, 169 
places d’aparcament per a cotxes, 55 per a motos i 145 per a bicicletes. Amb les 
següents Condicions particulars de la llicència Abans de l'inici d'obres: - Caldrà 
contactar amb el Departament de Projectes Urbans (tel. 93 291 45 82) per tal de definir 
la urbanització dels espais privats lliures d’edificació i valorar el compliment dels 
articles 19.13 i 19.14 de la MPMU.- Caldrà contactar amb la Direcció de Serveis de 
Projectes i Obres de l’IMU (tel. 93 291 46 00).- Caldrà contactar amb l'Agència 
d'Energia de Barcelona en relació a l'aplicació de l'Ordenança General de Medi 
Ambient de Barcelona i donar compliment als requeriments del seu informe de 18-08-
20. Per a consultes solar.aeb@bcn.cat - A l'inici de les obres s'haurà d'informar al 
Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (tel. 93 291 48 75) per a poder 
comprovar l’acompliment del PEI en la fase d’obres i anotar els registres necessaris pel 
manteniment de les infraestructures de serveis.- 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.- Caldrà donar 
compliment a les especificacions dels informes de BCASA de dates 22-05-19 i 12-03-
20.En el decurs de les obres:- Caldrà que les propietats de les dues parcel·les (U1 i U2) 
es coordinin per a l’execució del sota rasant i la urbanització dels espais privats lliures 
d’edificació.- L'aparcament només podrà ser un mateix sector amb l'aparcament de 
l'edifici veí si el seu conjunt es pot considerar, d'acord a la seva titularitat i règim 
d'explotació, com a un únic establiment tal i com es defineix a l'annex DB-SI-A. En cas 
contrari haurà d'existir una sectorització EI-120 entre els dos establiments.- A la planta 
primer soterrani cal disposar d'un vestíbul d'independència entre l'aparcament i la 
zona de vestuaris. El vestíbul es disposarà de manera que almenys un dels recorreguts 
d'evacuació dels vestidors no travessi el sector aparcament. La BIE present en aquesta 
zona s'haurà de duplicar a cada costat del vestíbul.- A la planta soterrani 2on cal 
senyalitzar al vestíbul previ de l'escala 5 quina és la porta de sortida. L'altra porta 
estarà identificada com a grup de pressió contra incendis d'acord amb la UNE-23.500.-
La longitud màxima dels recorreguts d'evacuació fins a sortides de planta o punts de 
recorregut alternatiu s'han de mantenir un cop es defineixi la implantació de l'activitat i 
la distribució de mobiliari.- En cas que els locals de planta baixa es destinin a usos 
comercials o pública concurrència, tal i com estableix la memòria, les sortides 
d'evacuació cap a espais comuns de l'edifici hauran de disposar de vestíbul 
d'independència.- D'acord amb l'article 13.7 de l'annex I de l'ORCPI-08, la intensitat 
mínima de l'enllumenat d'emergència als eixos dels recorreguts d'evacuació serà de 3 
lux.- Als plànols de PCI hi ha deficiències en la distribució d'extintors i BIEs que cal 
corregir en la implantació de l'activitat: No ni ha distribució de BIEs ni extintors als 
plànols de planta primera i setena. Cal que es faci d'acord als DB-SI4 i el RIPCI 2017. Cal 
que les BIEs es trobin a menys de 5 metres dels accessos als sectors. Les BIEs han 
d'estar fora dels recintes protegits i zones de refugi.- A més de les deficiències en 
plànols de PCI detallades anteriorment, caldrà ajustar la posició en planta d'extintors, 
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BIEs i detectors si els canvis de distribució en la implantació de l'activitat (definició de 
mobiliari i divisòries) modifica la seva accessibilitat o abast.- Els ampits de coberta no 
podran superar l’ARM.- Caldrà garantir en tot cas les condicions de compatibilitat de la 
superfície de l’ocupació del subsòl amb els espais lliures privats.- Totes les places 
d’aparcament per a bicicleta hauran de tenir els ferratges necessaris per al seu ús.-
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.- Caldrà donar compliment a l’article 300.14 de les NNUU del PGM pel 
que fa a l’execució de la conducció principal de la recàrrega de vehicles elèctrics.-
Caldrà donar compliment a les especificacions de l’acta de la Comissió Tècnica 22@ de 
29-01-20.- Caldrà donar compliment a les especificacions de l’informe de l’Agència de 
Residus de Catalunya de data 28-10-19. La descontaminació d'un sòl pot comportar la 
suspensió de l'executivitat dels drets d'edificació i altres aprofitaments del sòl que 
siguin incompatibles amb les mesures de neteja i recuperació del terreny que s'hi 
estableixin, fins que aquestes es duguin a terme o es declari el sòl com a no 
contaminat. En el tràmit de primera ocupació i/o comunicació prèvia: - Caldrà registrar 
les servituds de pas, galeries i totes les sales tècniques corresponents a nom de 
l'Ajuntament de Barcelona.- Abans de concedir la llicència de primera ocupació de 
l’última de les dues parcel·les que s’acabi (U1 i U2), s’hauran d’haver recepcionat les 
obres d’urbanització de la totalitat dels espais privats lliures d’edificació.- Es 
comunicarà el final d'obra al Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic per a 
poder verificar les condicions del seu informe de 3-07-20. A més, caldrà lliurar al 
DCOEP una separata complerta de les infraestructures implantades a l’edifici, que 
inclourà una Memòria, Annex d’infraestructures i Plànols As-Built, així com els informes 
relacionats amb les instal·lacions executades que es considerin d’interès.- Pel 
desenvolupament de l'activitat, 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 disposar de l'informe de caràcter favorable de recepció dels 
treballs de recollida pneumàtica emès per BCASA i la Direcció de Serveis de Neteja i 
Gestió de Residus.- 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).- Caldrà verificar l'acompliment de l'aplicació sobre 
Energia Solar de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.- 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.- Caldrà obtenir l’informe final de l’ARC. Altres:-
Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització d'activitats i d'instal·lacions, ni les 
bastides d'obra o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la via pública, ni guals, les 
quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la normativa vigent.- Les 
assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució 
de les obres: 36 mesos. 

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

37. – (16006421-003) RECONÈIXER, en relació al contracte 16006421 que té per objecte els 
serveis d’atenció i informació a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis d’Atenció 
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Ciutadana (OMAC) de la Direcció d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, i a 
l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat 
amb l'informe tècnic emès pel servei tècnic el 22 de juliol de 2020 i que s'incorpora a 
l'expedient, l'import d'indemnització parcial a favor de Majorel Tria, SLU amb NIF 
B83919506 per la quantitat de 68.053,56 euros pel període comprés entre el dia 
01.04.2020 i el dia 17.05.2020, amb el següent desglossament: 50.457,32 euros que 
correspon a la indemnització calculada pell mes d'abril i 17.596,24 euros que 
corresponen a la calculada pel mes de maig. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/92011 0300 de 
l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

38. – (20XC0338) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 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 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 al desenvolupament del programa de suport a l'Agenda 
2030, per un import total de 45.000,00 euros, corresponent al 64,29% del cost total del 
projecte que ascendeix a 70.000,00 euros. 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 total de 45.000,00 euros a favor de 
l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), amb CIF G63518476, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 0300/48903/46311 del pressupost 2020 de la Gerència 
d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que en un termini no superior a tres mesos des 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 l'Ima. Sra. Laia 
Bonet Rull, Tercera Tinenta d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta 
de documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

39. – ( 20200224) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Secretaria Tècnica 
de l’Acord Ciutadà i de l’Estratègia d’Inclusió que inclou el suport i acompanyament 
tècnic, metodològic i administratiu, la gestió operativa de les eines de comunicació i 
difusió i l’organització i suport logístic de les activitats organitzades en el marc de 
l’Acord Ciutadà i de l’Estratègia d’Inclusió, amb núm. de contracte 20002962, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 632.578,90 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat d'1.045.584,96 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 522.792,48 euros 
i import de l'IVA de 109.786,42 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 316.289,45 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200, un 
import (IVA inclòs) de 316.289,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23034 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’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de l'Eixample

40. – (20189201) PRORROGAR el contracte 17006723-006 que té per objecte la gestió i 
dinamització dels casals de gent gran del Districte de l’Eixample pel període de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2021, adjudicat a l’empresa Associació Esportiva l'Eixample 
de Barcelona, amb NIF G08943813, per un import total d'1.007.759,50 euros (10% IVA 
inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import 
d'1.007.759,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 916.145,00 euros i import 
IVA de 91.614,50 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22719/23231/0602, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2021. REQUERIR l’adjudicatari 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 COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets 
socials, Cultura i Esports. 

Districte de les Corts

41. – (20004050) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al servei de gestió i 
dinamització del Casal de Joves de les Corts, el Punt InfoJove (PIJ), l’Espai d’Adolescents 
Jovecardí i el desenvolupament del programa de promoció de la joventut del districte 
de les Corts amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
20004050, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 578.022,74 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 985.266,04 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 525.475,22 euros i 
import de l'IVA de 52.547,52 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte 
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització i amb càrrec a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: Un import (IVA inclòs) de 216.758,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/23221, Un import (IVA inclòs) de 289.011,37 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221, Un 
import (IVA inclòs) de 72.252,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221, CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
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Districte de Sant Andreu

42. – (18002185L01) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 18 de 
novembre de 2020 l’import d’indemnització parcial a favor d’Esport 3 Serveis 
Alternatius, SL, amb NIF B62068713, per la quantitat de 15.270,60 euros, del contracte 
18002185-Lot1 que té per objecte el servei de gestió dels Casals de gent gran La 
Palmera i Navas, que compren les despeses salarials del període comprés entre el dia 1 
d’abril de 2020 i el dia 12 de juliol de 2020, i les despeses de manteniment de garantia, 
lloguers o costos de maquinària i despeses de pòlisses d’assegurances des del 14 de 
març i fins el 12 de juliol de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per 
l’import indicat, a càrrec de la partida pressupostària D/22611/23232 0609 de l'exercici 
2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

43. – (18000516) RATIFICAR l'aixecament de la suspensió de l’execució del contracte número 
18000516-003 que té per objecte els serveis per a joves i adolescents de l’Espai Jove 
Garcilaso amb mesures de contractació pública responsable, amb efectes des del dia 
23 de juny de 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

44. – (18000516) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 26 d’octubre 
2020, l’import d’indemnització parcial a favor de l’empresa Iniciatives i Programes, 
amb NIF B59545913, per una quantia de 6.698,57 euros, pel període de suspensió del 
contracte número 18000516 que té per objecte els serveis per a joves i adolescents de 
l’espai jove Garcilaso amb mesures de contractació pública responsable, comprès entre 
l’1 de maig i el 22 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació 
per l’import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/92416 0609 
corresponent a l’exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

45. – (20194000) PRORROGAR el conveni de gestió cívica del Casal de Joves del Clot, a favor 
l’Associació Casal de Joves Clot – Camp de l’Arpa amb NIF G66228487, des de l’1 de 
gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021 a l’empara del que s’estableix a la 
clàusula 3 de l’esmentat conveni. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
34.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903 23222 del pressupost de l’any 2021, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent 
atès que l’execució de la gestió cívica es realitzarà a l’exercici següent a la seva 
formalització, en concepte de subvenció a favor l’Associació Casal de Joves Clot –Camp 
de l’Arpa amb NIF G66228487, prevista a la base quarta de les bases reguladores de 
l’adjudicació de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat gestora que, en el termini màxim de 
5 dies a partir del dia següent de la notificació del present acord, comparegui a les 
dependències municipals per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni. 
FACULTAR el regidor del districte de Sant Martí, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, per a 
la formalització de la pròrroga de la gestió cívica. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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46. – (17005714) DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de reconeixement de l’import de la 
indemnització a favor de l'empresa Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, aprovat 
per Comissió de Govern de 3 de setembre de 2020, per omissió de fiscalització atès 
que es realitza un cop transcorregut l’estat d’alarma decretada el 14 de març de 2020 
així com l’acord d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la 
indemnització en una quantitat de 52.596,36 euros pel període comprés entre el dia 14 
de març de 2020 i el dia 14 de juny de 2020, amb càrrec a la partida 0610/22611/92011 
del pressupost 2020. RETROTRAURE les actuacions al moment de la fiscalització de la 
proposta d’indemnització sol·licitada per part de l'adjudicatària i CONSERVAR els actes 
anteriors al moment de retroacció, tot d'acord amb l'informe jurídic de 18 de 
novembre de 2020 que es té per reproduït a efectes de motivació. NOTIFICAR la 
present resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

47. – (20194579_19004293) MODIFICAR el contracte núm. 19004293 que té per objecte els 
serveis de suport d’atenció telefònica integral per a trucades d’emergència al 092 i 080, 
les seves centraletes administratives, gestió de segon nivell al centre de gestió 
d’emergències i al telèfon d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús turístic d’acord 
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació 
pública sostenible, per un import de 71.578,28 euros, IVA inclòs, a l’empara dels 
articles 203 i 204 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i 
la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars, i d’acord amb els 
informes incorporats a l’expedient. El contracte va ser adjudicat, per un import de 
848.448,01 euros, IVA inclòs, a Konecta BTO, SL amb NIF B62916077, per acord de la 
Comissió de Govern de 30 de gener de 2020, i va ser prorrogat per acord de 18 de juny 
de 2020 de la Comissió de Govern fins al 28 de febrer de 2021. AMPLIAR 
L'AUTORITZACIÓ i LA DISPOSICIÓ de la despesa del contracte a favor de l’esmentada 
empresa per la quantitat indicada, de la qual 59.155,60 euros corresponen a l’import 
net i 12.422,68 euros, a l’IVA, al 21%, amb càrrec a la partida 0400 22719 13211 del 
pressupost de 2020. FIXAR en 2.957,78 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració de l'adjudicatari 
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR el contractista 
per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
notificació d'aquesta resolució comparegui el dia i hora que se li indiqui per 
FORMALITZAR la modificació del contracte. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Gràcia

48. – (20XF0899) INICIAR l'expedient per a la contractació, que té per objecte la gestió de 
serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació dels tallers, 
informació i gestió de sales del Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb 
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mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de concessió 20C00019, des de 
l'1 d'abril de 2021 fins al 31 de març de 2023, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment restringit, i amb un pressupost de subvenció màxima de 
188.880,00 euros, durant la seva vigència. APROVAR el Plec de condicions tècniques i el 
Plec de clàusules administratives particulars i annexos que han de regir el contracte, 
d'acord amb els article 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP); AUTORITZAR l'esmentada quantitat, de 188.880,00 euros, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0606, amb el desglossament següent: un 
import de 70.830,00 a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/48999/33711 0606; un import de 94.440,00 a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0606; un import de 
23.610,00 a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/48999/337110606, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva autorització; APROVAR l'expedient, la despesa i ACORDAR l'obertura 
del procediment d'adjudicació mitjançant el procediment restringit, de conformitat 
amb l'article 117 de la LCSP. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

49. – (20001855) ADJUDICAR el contracte núm. 20001855, que té per objecte la gestió i 
dinamització del Centre Cívic Teixonera a QSL Serveis Culturals, SLU amb NIF 
B60641925 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 770.844,78 euros IVA inclòs, dels quals 637.061,80 euros 
corresponen al preu net i 133.782,98 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 385.422,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 385.422,39 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0607. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
31.853,09 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Directora 
de Serveis a les Persones i al Territori, Sra. Pilar Causapie Lopesino. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

50. – (20001855) ALLIBERAR la quantitat de 13.136,84 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20001855 que té per objecte Gestió i dinamització 
Centre Cívic Teixonera, el qual ha estat adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS CULTURALS 
SLU, amb NIF B60641925, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.568,42 euros 
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a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0607; un import (IVA inclòs) de 6.568,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

51. – (138/2018) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte d’Horta-Guinardó) i l’entitat Cultural Deportiva Carmelo, amb NIF 
G58058256, relatiu a la gestió cívica del Camp Municipal de Futbol del Carmel, de l’1 de 
gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb la normativa 
reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 
d’abril de 2011; FACULTAR la Ima. Srra. 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. 

52. – (18002094-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 12.11.2020, 
relatiu al contracte de serveis que té per objecte la gestió, la dinamització i organització 
de les activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic 
Carmel, amb número de contracte 18002094, l'import d'indemnització total per la 
quantitat de 7.954,51 euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 
21.06.2020, a favor de QSL Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925, AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida 
D/22611/33711 0607 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

53. – (18003066L04) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 9 de 
novembre de 2020, l’import d’indemnització parcial a favor de l’empresa Associació 
Club Lleuresport, amb NIF G60320132, per una quantitat de 1.926,11 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 dia 1 de juny de 2020 i el dia 16 de 
juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a 
càrrec de la partida D/22611/33711 0609 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present 
resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

54. – (09-CONV-621/2020) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Andreu- per a la 
coorganització de l’edició 2020 del Programa Internacional de Comissariat “SAC-FIC 
Curatorial Residency Program; FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per a 
la signatura del conveni esmentat, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

55. – (09-CONV-587.1/20) APROVAR l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
entre el Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Cultural 
Grup de Pintors de Sant Andreu, per a la celebració d’una fira – mostra de pintura que 
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permeti als ciutadans de Barcelona la possibilitat de gaudir de l’oferta cultural i 
potenciar el coneixement de la creació artística d’autors de Sant Andreu, fins el 31 de 
desembre de 2022; FACULTAR la Ima. Sra. Lucia Martín González, regidora del Districte 
de Sant Andreu, per a la signatura de l’esmentada Addenda, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.

EL SECRETARI GENERAL
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