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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 26 de novembre de 2020.

Aprovació de l'acta de la sessió de 19 de novembre de 2020
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (2020/0212) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó (mat.
32100031) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per programa amb la
categoria professional de tècnica superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de Serveis
d’Instal·lacions i Obres de l'Institut Barcelona Esports, on ocupa el lloc de treball de tècnica
superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l'activitat privada per compte propi com a arquitecta. 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.
2. (377/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Mas Antunes (mat. 75164),
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de
bomber accés SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència d'Àrea de
Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el lloc de treball de bomber accés (16FC2BIBA03), i el
desenvolupament del càrrec com a alcalde de l'Ajuntament de Callús, exercint el seu càrrec
sense dedicació, només per l'assistència efectiva a sessions dels òrgans corresponents,
d'acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de
la Generalitat, l'article 75 de la Llei 73/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel
Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense efecte si es produeix
una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o
renúncia al càrrec electe. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (467/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillermo Arce De Vera (mat.
78259) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
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professional d'auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció d'Organització i Planificació
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball d'auxiliar
administratiu (14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte propi com a administrador de la
Societat Instalaciones Arce SA. 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. (474/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Maria Vives Vendrell (mat.
27338) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de
Llevant 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 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. (482/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén (mat.
22558) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de sotsoficial - SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), 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
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de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (475/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Francisco León Repullo
(mat. 77548) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber accés SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc de la
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de bomber accés
(16FC2BIBA03), i l'activitat privada per compte propi com a fisioterapeuta. 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.
7. (483/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Rodríguez Martínez (mat.
76371) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la categoria
professional de tècnic mitjà en Infermeria SPEIS, desenvolupant el lloc de treball de tècnic
sanitari de l'SPEIS (22FA2SCPE01), i adscrit al Parc de Bombers de Sant Andreu 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 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
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circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. (484/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Barbany Gracia (mat.
26427) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de Sant
Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a professor formador
a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de
formació en l'any 2020, establertes en l'article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
9. (487/2020 ) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rubén Solà Calzada (mat.
73687) 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 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.
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10. (S2020-3) Autoritzar al Consorci Museu d'Art contemporani de Barcelona, adscrit a
l'Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d'interinitat per vacant d'una
persona per al lloc de treball de Tècnic/a de Contractació, del grup A, corresponent al grup
professional previst al Conveni Col·lectiu d'aquest Consorci, d'acord amb el que disposa
l'apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de
desembre de 2016. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
11. (20003094) Iniciar l'expedient per a la contractació de Servei d'oficina tècnica de suport a
l'estratègia de difusió digital i la producció de fotografies i materials audiovisuals per premsa,
protocol i canals digitals municipals, amb núm. de contracte 20003094, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
2.899.644,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
3.674.480,00 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 2.396.400,00 euros i import de l'IVA de 503.244,00 euros; i amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
322.182,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 966.548,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de
966.548,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 644.365,33 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705; 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 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
12. (20002256) Adjudicar el contracte núm. 20002256, que té per objecte la contractació del
servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits al Districte de Sant Martí pel
període de l'1 de gener de 2021 al 30 de juny de 2023 a Multiserveis Ndavant, SL amb NIF
B60579240 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
màxim de 3.938.150,79 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
3.254.670,07 euros corresponen al preu net i 683.480,72 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 825.236,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0610; un import (IVA inclòs) d'1.567.862,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0610; un import
(IVA inclòs) d'1.545.051,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0610. 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 162.733,50 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.
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Designar com a responsable del contracte al Sr. Albert Giné Borràs, Cap del Departament de
Manteniment i Neteja. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
13. (16002540) Prorrogar l'acord marc, amb número de contracte 16002540 i número
d'expedient 0494/16, que té per objecte seleccionar l'empresa o empreses que prestaran els
serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, serveis de numeració
especial i accés a Internet durant la seva vigència i establir les condicions procedimentals i
d'execució per l'Ajuntament i organismes associats i que es divideix en els següents lots: Lot
1: Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de
veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades adjudicat a l'empresa Vodafone España,
SAU, amb NIF: A80907397, Lot 2: Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils adjudicat
a l'empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397, Lot 3: Serveis de numeració
especials adjudicat a l'empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397, Lot 4: Accés
internet centralitzat adjudicat a l'empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474,
Lot 5: Accés internet distribuït adjudicat a l'empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF:
A82018474; per un termini que va des del 14 de desembre de 2020 fins al 13 de juny de
2021, o fins a la data d'inici de l'execució dels serveis continguts al nou acord marc que l'ha
de substituir (Contracte 20002166); en virtut del que preveu la clàusula 20 del plec de
clàusules administratives que el regula i per les raons indicades als informes que s'incorporen
a l'expedient. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
14. (19000462-002) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
19000462-002 que té per objecte el servei de coordinació en matèria de seguretat i salut i de
coordinació d'activitats empresarials corresponents dels contractes relacionats amb la neteja i
el manteniment dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4
Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa Copredije, S.A., amb NIF
A82003815, per un import màxim de 26.500,02 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 26.500,02 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici
2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 1.615,06 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import
(IVA inclòs) de 1.514,69 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0609; un import
(IVA inclòs) de 205,10 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0608; un import
(IVA inclòs) de 939,60 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0607; un import
(IVA inclòs) de 189,34 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0606; un import
(IVA inclòs) de 571,58 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import
(IVA inclòs) de 1.674,22 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0604; un import
(IVA inclòs) de 5.592,33 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0603; un import
(IVA inclòs) de 1.256,78 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0602; un import
(IVA inclòs) de 2.832,39 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0601; un import
(IVA inclòs) de 575,57 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0500; un import
(IVA inclòs) de 384,33 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0400; un import
(IVA inclòs) de 4.658,22 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0200; un import
(IVA inclòs) de 4.490,81 euros a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0705. Fixar en
1.095,04 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per
6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
4 de desembre del 2020

CSV: 3d60-17d0-033b-0db3

tal que comparegui que ampliï la garantia constituïda en el seu moment i formalitzi el
contracte en el termini de 15 dies naturals, a comptar des de la recepció de la notificació.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
15. (20XF0876) Autoritzar l'ampliació de crèdit per la convocatòria 20S06026 de feminització
de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per un import de 200.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0100/48901/23173 del pressupost municipal de l'exercici 2020 i
100.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0100/48901/23173 del
pressupost municipal de l'exercici 2021 condicionada a l'existència de crèdit suficient de
l'esmentat any.
16. (20XC0230) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de
Barcelona amb NIF P0800258F, Institut d'Estadística Catalunya amb NIF Q5850015H, Institut
d'Estudis Regionals Metropolitans amb NIF P0800013E, amb la finalitat de desenvolupament
del projecte Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida i per l'execució del
projecte Enquesta Condicions de Vida de Catalunya 2020, per un import de 22.125,00 euros.
Autoritzar la despesa total de 22.125,00 euros, dels quals 6.125,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0100/46736/92321 del pressupost de l'any 2020, i 16.000,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0100/48903/92321 del pressupost de l'any
2020. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d'Alcaldia de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix.
17. (inversions) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el
document de 26 de novembre de 2020.
18. (01PPV2021) Aprovar les tarifes per a l'any 2021 i successius, del Parc Zoològic de
Barcelona; del Parc d'atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona monumental del Parc
Güell; dels drets d'explotació de documentació sense caràcter administratiu de l'Arxiu
municipal Contemporani de Barcelona, els arxius municipals de Districte i els arxius centrals
dels Sectors, sense perjudici de la documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal
núm. 3.1 Taxes per serveis generals; d'utilització dels llocs de venda i de l'expedició de títols
habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central
del Peix, i d'accés a la unitat alimentària de Mercabarna; dels serveis de cremació,
desenferetrament de zenc i tractament de cendres; de la prestació del servei de recàrrega
elèctrica de vehicles, de conformitat amb la proposta de text que s'acompanya. Publicar
aquest acord i el text íntegre de la regulació de les esmentades tarifes al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
19. (20002926) Adjudicar el Lot 1 (Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals
de control financer dels òrgans interventors (Barcelona)) de la contractació basada en l'Acord
Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), amb núm. de contracte 20002926, a l'empresa Ernst & Young amb NIF
B78970506, per un preu màxim de 520.421,00 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions
establertes al PCAP, al PPT i l'oferta presentada en preus unitaris, fins el termini d'execució de
24 mesos; disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat i amb càrrec a
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les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
260.210,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 260.210,50 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Condicionar
l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. Fixar l'import de la
garantia definitiva en 21.505,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Antonio Muñoz Juncosa. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
20. (20002972) Adjudicar el Lot 2 (Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de
comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) per als Organismes Autònoms
municipals) de la contractació basada en l'Acord Marc de serveis de col·laboració amb la
intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte
20002972, a l'empresa Auren Auditores SP, SLP amb NIF B87352357, per un preu màxim de
384.885,28 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP, al PPT i
l'oferta presentada en preus unitaris, fins el termini d'execució de 24 mesos; disposar a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 192.442,64 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705; un
import (IVA inclòs) de 192.442,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0705, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Condicionar l'adjudicació a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici
següent a la seva adjudicació. Fixar l'import de la garantia definitiva en 15.904,35 euros i
retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Designar com a responsable del contracte
al Sr. Antonio Muñoz Juncosa. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i
Hisenda.
21. (20002978) Adjudicar el Lot 3 (Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de
comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) per a les Entitats públiques
empresarials locals municipals i societats mercantils no sotmeses a auditoria obligatòria).de la
contractació basada en l'Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les
actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2018.06), amb núm. de contracte 20002978, a l'empresa
Boraudit, SL amb NIF B66411919, per un preu màxim de 322.208,48 (IVA inclòs), d'acord
amb les condicions establertes al PCAP, al PPT i l'oferta presentada en preus unitaris, fins el
termini d'execució de 24 mesos; disposar l'esmentada despesa a favor de l'empresa
adjudicatària i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 161.104,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 161.104,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
Condicionar l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. Fixar l'import
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de la garantia definitiva en 13.314,40 euros i retenir la garantia definitiva del preu del
contracte. Designar com a responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
22. (20003219) Adjudicar el Lot 4 (Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de
comptes de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) per als Consorcis, fundacions i
associacions de l'Ajuntament de Barcelona) de la contractació basada en l'Acord Marc de
serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions d'auditoria pública i control
financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), amb núm. de contracte 20003219, a l'empresa Uniaudit Oliver Camps, SL amb NIF
B65932725, per un preu màxim de 511.370,20 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions
establertes al PCAP, al PPT i l'oferta presentada en preus unitaris, fins el termini d'execució de
24 mesos; disposar l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària i amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
255.685,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 255.685,10 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Condicionar
l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. Fixar l'import de la
garantia definitiva en 21.131,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Designar com a responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
23. (20003220) Inadmetre les proposicions de les empreses Crowe Auditores España, SLP i
Mazars Auditores SLP presentades en el Lot 5 (Auditoria de comptes de les entitats de
caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria) de la contractació basada en l'Acord Marc
de serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions d'auditoria pública i control
financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), amb núm. de contracte 20003220, per haver estat lliurades fora de termini;
adjudicar el lot esmentat a l'empresa Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, SA amb
NIF A58604745, per un preu màxim de 655.277,92 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions
establertes al PCAP, al PPT i l'oferta presentada en preus unitaris, pel termini de 24 mesos;
disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat i amb càrrec a les partides i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 327.638,96 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705;
un import (IVA inclòs) de 327.638,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705; condicionar l'adjudicació a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva adjudicació. Fixar l'import de la garantia definitiva en 27.077,60
euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Acordar la pròrroga prevista en la
clàusula 3 del document licitatori per tal de donar compliment a l'exigència de l'article 264 del
Reial Decret Legislatiu 1/82010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
Societats de Capital que exigeix el nomenament d'auditors pel termini mínim de tres anys.
Designar com a responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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24. (20001211L01) Adjudicar el Lot 1 (Plaça Catalunya) del contracte núm. 20001211L01,
que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o
mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Ximenez Catalunya, SLU amb NIF B65848889
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 42.108,00 euros IVA
inclòs, dels quals 34.800,00 euros corresponen al preu net i 7.308,00 euros a l'IVA. Disposar
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 10.527,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 31.581,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. Condicionada
a l'existència de crèdit en els pressupostos posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 1.740,00 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 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 al Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
25. (20001211L01) Alliberar la quantitat de 242,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del Lot 1 (plaça Catalunya) del contracte núm. 20001211L01, que té per
objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i
desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals
de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Ximenez Catalunya, SLU,
amb NIF B65848889, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 60,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 181,50 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
26. (20001211L02) Adjudicar el Lot 2 (carrer Aragó i Gran Via de les Corts Catalanes) del
contracte núm. 20001211L02, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i
7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a
determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones Ximenez,
S.A. amb NIF A14041362 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel
preu de 108.355,50 euros IVA inclòs, dels quals 89.550,00 euros corresponen al preu net i
18.805,50 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 27.088,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import
(IVA inclòs) de 81.266,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700.20001211L04, condicionada a l'existència de crèdit
suficient en el pressupost posterior a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en
4.477,50 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
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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 al Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte d'aquest acord
a la Comissió d'Economia i Hisenda.
27. (20001211L02) Alliberar la quantitat de 544,50 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del Lot 2 (Carrer Aragó i Gran Via de les Corts Catalanes) del contracte núm.
20001211L02, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport,
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades
vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
Iluminaciones Ximenez, SA, amb NIF A14041362, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 136,13 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un
import (IVA inclòs) de 408,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia
i Hisenda.
28. (20001211L03) Adjudicar el Lot 3 (Via Laietana, plaça Urquinaona i avinguda Paral·lel)
del contracte núm. 20001211L03, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte
lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica
nadalenca a determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Ximenez
Catalunya, SLU amb NIF B65848889 de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 74.657,00 euros IVA inclòs, dels quals 61.700,00 euros corresponen
al preu net i 12.957,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.664,25 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un
import (IVA inclòs) de 55.992,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 3.085,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció
per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització
o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte al
Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
29. (20001211L03) Alliberar la quantitat de 363,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, Lot 3 (Via Laietana, plaça Urquinaona i avinguda Paral·lel) del contracte núm.
20001211L03, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport,
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades
vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
Ximenez Catalunya, SLU, amb NIF B65848889, i retornar-lo a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 90,75 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import
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(IVA inclòs) de 272,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700.
30. (20001211L04 ) Adjudicar el Lot 4 (carrer Balmes) del contracte núm. 20001211L04, que
té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o
mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones Ximenez, SA amb NIF
A14041362 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
37.322,45 euros IVA inclòs, dels quals 30.845,00 euros corresponen al preu net i 6.477,45
euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.748,39 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de
22.574,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, condicionada a l'existència de crèdit suficient en el pressupost
posterior a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 1.542,25 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 el
Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
31. (20001211L04) Alliberar la quantitat de 187,55 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del el Lot 4 (carrer Balmes) del contracte núm. 20001211L04, que té per
objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i
desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals
de la ciutat de Barcelona a l'empresa Iluminaciones Ximenez, SA, amb NIF A14041362, i
retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 74,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 113,44 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió d'Economia i Hisenda.
32. (20001211L06) Adjudicar el Lot 6 (Zones projecte Pla de Barris i treballs al Barri) del
contracte núm. 20001211L06, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i
7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a
determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Imesco Iluminaciones
Artísticas, SL amb NIF B23411887 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació
i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel
preu de 88.330,00 euros IVA inclòs, dels quals 73.000,00 euros corresponen al preu net i
15.330,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 22.082,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import
(IVA inclòs) de 66.247,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700, condicionada a l'existència de crèdit suficient posterior
a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 3.650,00 euros i retenir la garantia
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definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
33. (20001211L07 ) Adjudicar el Lot 7 (Projecte de recuperació de 6 punts de llums A) del
contracte núm. 20001211L07, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i
7), transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a
determinades vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Instalaciones Nycsa, SL
amb NIF B61551651 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
15.730,00 euros IVA inclòs, dels quals 13.000,00 euros corresponen al preu net i 2.730,00
euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.932,50 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de
11.797,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en
650,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en
el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
34. (20001211L09 ) Adjudicar el Lot 9 (Eixample) del contracte núm. 20001211L09, que té
per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o
mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones Just, SL amb NIF B46395901 de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 66.070,84 euros IVA
inclòs, dels quals 54.604,00 euros corresponen al preu net i 11.466,84 euros a l'IVA. Disposar
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 16.517,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 49.553,13 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, condicionada
a l'existència de crèdit suficient en el pressupost posterior a l'actual. Fixar l'import de la
garantia definitiva en 2.730,20 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
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del contracte al Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
35. (20001211L10) Adjudicar el Lot 10 (Ciutat Vella) del contracte núm. 20001211L10, que
té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació,
manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o
mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Iluminaciones Ximenez, SA amb NIF
A14041362 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
82.503,43 euros IVA inclòs, dels quals 68.184,65 euros corresponen al preu net i 14.318,78
euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.625,85 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de
61.877,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, condicionada a l'existència de crèdit suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 3.409,23 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 al
Sr. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
36. (20001211L10) Alliberar la quantitat de 414,59 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del Lot 10 (Ciutat Vella) del contracte núm. 20001211L10, que té per objecte el
servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport, instal·lació, manteniment i
desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades vies i o mercats municipals
de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Iluminaciones Ximenez, SA,
amb NIF A14041362, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 103,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 310,94 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
37. (20001211L11) Adjudicar el Lot 11 (Mercats municipals de Barcelona) del contracte núm.
20001211L11, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport,
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades
vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona a Imesco Iluminaciones Artísticas, SL
amb NIF B23411887 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
79.860,00 euros IVA inclòs, dels quals 66.000,00 euros corresponen al preu net i 13.860,00
euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 19.964,94 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de
59.895,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, condicionada a l'existència de crèdit suficient en el pressupost
posterior a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 3.300,00 euros i retenir la
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garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al S r. Manel Vàzquez Asencio. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
38. (20001211L11) Alliberar la quantitat de 20.140,73 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del Lot 11 (Mercats municipals de Barcelona) del contracte núm.
20001211L11, que té per objecte el servei de disseny i lloguer (excepte lot 4 i 7), transport,
instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca a determinades
vies i o mercats municipals de la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
Imesco Iluminaciones Artísticas, SL, amb NIF B23411887, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.035,17 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un
import (IVA inclòs) de 15.105,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia
i Hisenda.
39. (20002415L01) Adjudicar el Lot 1 Pòlisses de RC/RP, TRDM i flota de vehicles del
contracte núm. 20002415 L01, que té per objecte les pòlisses d'assegurances de
responsabilitat patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni i dels
vehicles terrestres de l'Ajuntament de Barcelona a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros
amb CIF G08171407, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda
en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat, pel preu de 6.099.846, 94 euros,
IVA exempt, en ser l'única oferta presentada. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de
2.287.442,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22400/93311 0701; un import (IVA exempt) de 3.049.923,47 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un import
(IVA exempt) de 762.480,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22400/93311 0701. 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 304.992,35 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 el Director de Serveis de Planificació i Coordinació
de Patrimoni, el Sr. Jordi Ribas Vilanova. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
40. (20002415L02) Declarar desert el Lot 2 Pòlissa TRDM edificis singulars, del procediment
obert ordinari, per a l'adjudicació del contracte núm. 20002415L02 que té per objecte la
contractació de les pòlisses d'assegurances de tot risc de pèrdues o danys materials del
patrimoni en edificis singulars, per no haver-se presentat cap oferta; anul·lar l'autorització de
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despesa per un import de 240.000,00 euros , amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 120.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701, un import
(IVA exempt) de 120.000,00 euros i a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22400/93311 0701. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
41. (20002415L04) Declarar desert el Lot 4 Responsabilitat personal de càrrecs electes i
personal al servei de l'Ajuntament, del procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del
contracte núm. 20002415L04 que té per objecte la contractació de la pòlissa d'assegurança
de responsabilitat personal de càrrecs electes i personal al servei de l'Ajuntament, per no
haver-se presentat cap oferta vàlida; anul·lar l'autorització de despesa per un import de
320.000,00 euros (tres-cents vint mil euros), exempt d'IVA; amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 40.000 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un
import (IVA exempt) de 160.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701; un import (IVA exempt) de 120.000 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701.
Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Economia i Hisenda.
42. (. 0464/20) Aprovar inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'atorgament de subvencions a les empreses de la Unitat
Alimentària de Barcelona que s'han vist greument afectades per les mesures adoptades per
l'estat d'alarma arran de la Covid-19. Declarar d'interès públic la tramitació d'aquest
expedient, d'acord amb l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reduint a la meitat els terminis no
suspesos, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. Ordenar la publicació
de les esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament, així com la inserció d'una referència d'aquest anunci en la Gaseta
Municipal. Sotmetre les Bases a informació pública per un termini de 10 dies hàbils a partir de
la seva publicació del Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aprovar definitivament aquestes
Bases sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'informació pública
que facin necessària la seva modificació. Obrir, el termini de 10 dies hàbils a comptar des de
l'endemà de l'aprovació definitiva de les bases reguladores i la convocatòria, per la
presentació de sol·licituds. Designar Mercados de Abastecimientos de Barcelona; S.A entitat
col·laboradora, d'acord amb el previst en l'article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l'article 18 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la Llei i actuarà en nom i per compte de l'Ajuntament de
Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurarà i distribuirà els fons públics
als beneficiaris, col·laborarà en la gestió de la subvenció i farà les anotacions pertinents
d'entrada com a ingrés i sortida com a despesa en el seu compte d'explotació.
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43. (20S05543) Autoritzar l'alliberament de crèdit de la convocatòria de subvencions
20S05543 per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques i a l'interior dels
aparadors dels establiments comercials de la ciutat 2020 per un import de 150.168,47 euros,
reintegrant-lo a la posició pressupostària D/0700/48901/43141del pressupost municipal de
l'exercici 2020.
44. (419/20) Deixar sense efecte l'acord adoptat per la comissió de govern en data 29
d'octubre de 2020 pel qual es van aprovar inicialment les Bases que regeixen el sorteig Rasca
de Nadal, d'acord amb l'informe emès per la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i
Consum, de 19 de Novembre de 2020, que consta a l'expedient i es dona per reproduït a
efectes de motivació; acordar que l'Ajuntament de Barcelona realitzi les gestions oportunes
per a facilitar a aquelles entitats comercials de la ciutat interessades i legitimades segons el
previst al Decret 397/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles
i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals, la realització de la
promoció que es pretenia amb el Rasca de Nadal; publicar el present acord al Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com la inserció d'una referència
d'aquest anunci a la Gaseta Municipal.
45. (20XC0293) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i PIMECPetita i Mitjana Empresa Catalunya amb NIF G61512257, Fundació PIMEC amb NIF
G64609035, i Fundación Salud y Persona amb NIF G66743303, que instrumenta l'atorgament
de la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució dels projectes
de foment de la compra pública i el relleu generacional entre les Pimes de suport a les
persones empresàries i autònomes de la ciutat, i Foment Agenda 2030, per un import de
447.336,00 euros, equivalent al 63,99% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 699.040,00 euros i una durada fins al 31 de desembre 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 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 la
despesa total de 447.336,00 euros, dels quals 10.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0300/48902/91224 del pressupost de l'any 2020 i 10.000,00 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 0300/48902/91224 del pressupost de l'any 2021,
11.070,00 euros amb càrrec a l' aplicació pressupostària 0705/48903/92011 del pressupost
de l'any 2020 i 76.266,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0705/48903/92011
del pressupost de l'any 2021, 35.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0200/48903/23271 del pressupost de l'any 2020 i 35.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0200/48903/23271 del pressupost de l'any 2021, 25.000,00 euros amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 0200/48903/23271 del pressupost de l'any 2020 i 25.000,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200/48903/23271 del pressupost de l'any
2021 i 110.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48702/43333 del
pressupost de l'any 2020 i 110.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0700/48702/43333 del pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost posterior a l'actual. 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.
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46. (20XC0271) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació de
Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de
concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat Impuls
Cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, per un import de 45.000,00 euros, equivalent al 60%
del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 75.000,00 euros i una durada
fins al 31 de desembre.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 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
45.000,00 euros, distribuïts en 25.000,00 euros per a l'any 2020, i 20.000,00 euros per a
l’any 2021 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43351, condicionat a
l'existència de crèdit adequa i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la finalització de l’activitat
parcial o final, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la
clàusula 5 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.
47. (20S05542) Autoritzar l'ampliació de crèdit per la convocatòria de subvencions 20S05542
de transformació digital del comerç per l'any 2020 per import de 700.000,00 euros amb
càrrec a la posició pressupostària D/0700/48901/43141, del pressupost municipal de l'exercici
2020.
48. (20S07936) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per a l'any 2020 a favor d'Assoc. Empreses Teatre de Catalunya, amb CIF
G60227105, per l'execució del projecte anomenat Campanya activació del consum teatral a
Barcelona, per un import de 120.000,00 euros, equivalent al 79,87% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 150.238,00 euros i una durada fins al
10/1/2021, 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. 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 d'Assoc. Empreses Teatre de Catalunya la
despesa total de 120.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48904/43213
del pressupost de l'any 2020, en concepte de Campanya activació del consum teatral a
Barcelona. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
49. (20S05517) Autoritzar l'alliberament de crèdit de la convocatòria de subvencions
20S05517 per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades
per la crisi de la Covid-19, per import de 700.000,00 euros, reintegrant-lo a la posició
pressupostària D/0700/48901/43141del pressupost municipal de l'exercici 2020.
50. (20XC0208) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Estudis
d'Hoteleria i Turisme CETT, SA i la Fundació Gaspar Espuña CTT, per la realització del Projecte
"Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT" dirigit tractar de millorar
l'excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat turística amb la realització de projectes de
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recerca, de desenvolupament i d'innovació (R+D+I), activitats de formació, així com accions
de difusió i transferència del coneixement, especialment a l'àmbit del turisme urbà i que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i de 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 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 55.000,00 euros, que correspon
al 33,33% del cost total del Projecte per import de 165.000 euros a favor d'Estudis
d'Hoteleria i Turisme CETT, SA. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d'interès públic justificades en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
55.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/47930/43211 del Pressupost
de l'any 2020. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni. Facultar el regidor de Turisme i
Indústries Creatives, per a la signatura del conveni.
51. (20XC0249) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Barcelona
Restaurants Sostenibles, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa
amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte "Realització del pla d'impuls al
desenvolupament de la restauració sostenible", per un import de 59.500,00 euros, equivalent
60,00% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 99.166,00 euros i
una durada fins al 31.12.2020, 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 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
59.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700-48903-43143 del pressupost de
l'any 2020. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a
comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb la clàusula sisena del conveni. Facultar a l'Ima. Sra. Montserrat
Ballarín Espuña per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
52. (20XC0204) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i La
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per la realització del Programa Revolució 4.0
(Segona temporada) dirigit a visibilitzar l'ecosistema emprenedor de Barcelona, a través dels
principals agents públics i privats, especialment els recursos públics de promoció econòmica
de l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció mitjançant concessió directa i de 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
6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona, per un import de 40.000,00 euros, que correspon al 16,67% del cost total del
Projecte per import de 239.988,38 euros; declarar la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d'interès públic justificades en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa per un
import de 40.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/43333/45390 del
Pressupost de l'any 2020; requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3
mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de

19
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
4 de desembre del 2020

CSV: 3d60-17d0-033b-0db3

l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; facultar el primer tinent
d'Alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado per a la signatura del conveni.
53. (3-130/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-130/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 163.061,76 euros, per finançar projectes municipals en matèria de turisme,
gestionats pel Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
20111491; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
54. (3-131/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-131/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 187.921,87 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. 20111591; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
55. (3-132/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-132/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2020, d'acord amb compromís d'ingrés del Servei Català de Salut,
derivat del Conveni de cooperació entre el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per l'ocupació del Pavelló de la Vall d'Hebron com a
PAV-Salut, per un import de 408.781,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable
20111595; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió d'Economia i Hisenda.
56. (3-133/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-133/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2020, d'acord amb l'aportació provinent de l'European Institute of
innovation and Technology- EIT, derivada del Conveni EIT-SUGA, per un import de
109.079,27 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 20111695; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i
Hisenda.
57. (3-134/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-134/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 5.915.000,00 euros, per fer front a despeses de la Gerència d'Àrea
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica sobrevingudes per la crisi sanitària derivada de
la Covid 19, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 20111791; 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
58. (20180237M) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
18002061-001 que té per objecte els Serveis de manteniment del mobiliari urbà de la ciutat
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de Barcelona (2018-2022), amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a
l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de
399.752,48 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 399.752,48 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 399.752,48 euros a
l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504. Fixar en 16.518,70 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.
59. (20160278PA) Prorrogar per un període comprès des del 15.12.2020 fins el 14.12.2021,
el contracte 16001721-002 que té per objecte Assistència Tècnica i Control de Qualitat del
Contracte de Conservació de l'Enllumenat Públic de Barcelona (2016-19), adjudicat a
l'empresa Ingenieros Emetres, SLP, amb NIF B60626397, per un import total de 258.491,29
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, l'esmentat contracte per un
import màxim de 21.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 273.668,56 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 226.172,36 euros i import IVA
de 47.496,20 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502,
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 5.822,73 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent:
un import net de 4.812,17 euros i import IVA de 1.010,56 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502. Fixar en 867,77 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-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
60. (20XC0268) Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i el Consorci del Besòs, per la gestió i
manteniment de l'Espai Fòrum, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions
públiques i institucions, aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; autoritzar i
disposar la despesa plurianual per un import total de 804.000,00 euros, a raó de 201.000,00
euros anuals, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/46722/92011 del pressupost de la
Gerència d'Ecologia Urbana dels exercicis 2021 a 2024, ambdós inclosos. La consignació
queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos,
d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i,
donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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Districte de l'Eixample
61. (19PL16759) Declarar la caducitat, de conformitat amb l'article 95.1 de la llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de la
tramitació del Pla de Millora Urbana per a la remunta de dues plantes als edificis situats al
carrer Sepúlveda núm. 187 i a la Ronda de Sant Antoni núm. 55; atesa l'existència de motius
determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l'informe de la Direcció de
Serveis de Planejament; que consta a l'expedient i, a efectes de motivació, s'incorpora a
aquest acord; notificar aquest acord als promotors del Pla i procedir a l'arxiu de les
actuacions.
Districte de Sants-Montjuïc
62. (19g303) Fixar en tràmit d'avinença, d'acord amb l'establert a l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, la quantitat d'1.874.607,38 euros, com a preu just, per tots els
conceptes, per l'expropiació de la finca núm. 15-17 del carrer Número Dos (Zona Franca),
qualificada com a zona industrial (clau 22) per la Modificació del Pla de Millora Urbana del
Sector BZ i estructuració de la vialitat a l'illa de l'emplaçament, al polígon de la Zona Franca,
inclosa al subàmbit BZ-2, aprovada definitivament el 22 de febrer de 2019 i publicada al
BOPB el 8 d'abril de 2019, d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística, de 16 de novembre de 2020, que es troba incorporat a l'expedient; aplicar
l'esmentada quantitat amb càrrec al projecte núm. 03.6819.01 del pressupost de l'Institut
Municipal d'Urbanisme de Barcelona per l'any 2020; pagar l'esmentada quantitat a la
propietat, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un cop acrediti el domini i llibertat de
càrregues de la finca objecte d'expropiació i l'entregui lliure d'ocupants, o altrament,
dipositar-la a la Tresoreria Municipal i ocupar la finca afectada.
63. (20ju332) Aprovar el conveni d'execució de gestió urbanística a subscriure entre
l'Ajuntament de Barcelona i la societat Green Clover Capital, SL, relatiu al desenvolupament
del PAU 1 de la MPGM àmbit discontinu Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana
número 2, Via Laietana, números 8-10, Pau Claris números 158-160, Girona número 20 i
Carrer Carrera número 12, aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme de
Barcelona el 2 d'octubre de 2006, de conformitat i pels motius que justificadament i raonada
figuren als informes emesos per la directora de Serveis de Projectes i Obres de l'IMU de 2 de
setembre de 2020, pel director de Serveis de Gestió Urbanística de l'IMU de 16 de novembre
de 2020, pel Director de Serveis Econòmics i Generals de l'IMU de 12 de novembre de 2020 i
pels Serveis Jurídics Centrals de 16 de novembre de 2020 que consten a l'expedient i es
donen per reproduïts a efectes de motivació. Sotmetre’l al tràmit d'informació pública pel
termini d'un mes, per mitjà de la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler
d'Edictes de la Corporació. Facultar el gerent de l'Institut Municipal d'Urbanisme per a la
formalització del conveni així com de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de les Corts
64. (BC 2020/087) Aprovar el Projecte Modificat 1 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 04 Les Corts - carrer Jordi Girona, d'iniciativa
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
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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 195.407,52 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (163.101,89 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(32.305,63 euros 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: desviacions en els
amidaments, nous preus contradictoris, paviment en suports nous, reposició paviment extra,
desmuntatge de quadre d'enllumenat existent, baixa escomesa Endesa i control de qualitat
d'ACEFAT i que representen el 19,81% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari
i del 0,23% 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 Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
65. (BC 2020/088) Aprovar el Projecte Modificat 2 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 04 Les Corts - avinguda Diagonal, 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 204.208,70 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (170.481,74 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(33.726,96 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: desviacions en els
amidaments, nous preus contradictoris, reposició paviment extra i control de qualitat
d'ACEFAT i que representen el 19,78% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari
i del 0,24% 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); i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
66. (20SD0113 PU) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, la modificació del Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació del
Pla de Millora Urbana per a la modificació del Pla Especial d'Ordenació de l'àmbit delimitat
pels carrers Salvador Mundí, Via Augusta i Hort de la Vila, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
el qual fou aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern municipal en sessió de
18 de desembre de 2013 i, que es troba inclòs en l'àmbit de planejament abans referit
(aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió ordinària de 30 de novembre de 2007,
publicat al BOPB el 26 de desembre de 2007), d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb
classificació B) de 22 d'octubre de 2020, que figura a l'expedient administratiu i que a
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aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per la Junta de Compensació de l'àmbit,
amb un pressupost de 630.107,60 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. 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 dels diaris de més circulació de Catalunya. Notificar el present
acord a les parts interessades. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
67. (19PL16744) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de la parcel·la carrer Brusi
94-100 per a la implantació d'habitatges de lloguer social; promogut per la Comunitat
Evangèlica de parla Alemanya; 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.
68. (BC 2020/089) Aprovar el Projecte Modificat 3 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 05 Sarrià-Sant Gervasi - carrer Quatre Camins,
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 127.577,98 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (106.784,11 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(20.793,87 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: desviacions en els
amidaments, nous preus contradictoris, paviment dels nous suports i reposició paviment
extra (panot i aglomerat) i que representen el 19,47% d'increment sobre el contracte signat
per l'adjudicatari i del 0,15% 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 Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de
Barcelona.
69. (BC 2020/090) Aprovar el Projecte Modificat 4 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 05 Sarrià-Sant Gervasi - carrer Raset, 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 262.873,80 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (219.309,31 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
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(43.564,49 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: desviacions en els
amidaments, nous preus contradictoris, paviment en nous suports i control de qualitat
d'ACEFAT i que representen el 19,86% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari
i del 0,31% 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 Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte d'Horta-Guinardó
70. (20SD00083PU) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte executiu d'urbanització de la Baixada de Can Mateu, entre
els carrers de Llobregós i de Granollers, dins l'àmbit de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu (aprovada per acord de la Subcomissió
d'Urbanisme de Barcelona de data 30 de juliol de 2020) promogut per Tuemon Consulting, SL
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 3 de setembre de 2020 que
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un
pressupost d'1.012.769,69 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. Publicar el present acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la
província. Notificar-lo a les parts interessades en aquest procediment. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
71. (20PL16761) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ordenació del sector 08 "ManxaSantuari"; promogut per Global Service 2005 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.
72. (BC 2020/085) Aprovar el Projecte Modificat 5 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 07 Horta-Guinardó - carrer Padilla, 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 337.197,26 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (293.652,07 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(43.545,19 euros 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: desviacions en els
amidaments, aparició de nous preus contradictoris, paviment dels nous suports, reposició
paviment extra, adequació de l'entorn i control de qualitat d'ACEFAT i que representen el
14,83% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari i del 0,31% 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
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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 Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
73. (7BD 2020/069) Aprovar el Projecte Modificat del Projecte dels entorns de Can Soler Fase 1, al barri de Sant Genís dels Agudells, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona,
d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb
l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica
d'Infraestructures 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 1.791.107,40 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (1.570.419,75 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions
proposades (220.687,65 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: l'execució d'un
mur per garantir l'estabilitat del talús i del mur de la finca adjacent situada al c/Cànoves 3,
modificació de la cota de fonamentació del mur F, retirada de més arbrat del previst i
plantació de més arbres per compensar, ajustos en el moviment de terres i gestió de residus,
increment de baranes i ajustos en les xarxes d'enllumenat i clavegueram, i que representen
el 14,05% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari i del 12,19% d'increment
sobre el Pressupost d'Execució per Contracte del projecte aprovat (1.810.907,25 euros IVA
inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat
definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 16 de maig de 2019 (1.832.660,54
euros IVA inclòs); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament.
Districte de Nou Barris
74. (BC 2020/084) Aprovar el Projecte Modificat 6 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 08 Nou Barris - carrer Palamós, 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 153.359,53 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (132.813,23 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(20.546,30 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: la col·locació de paviment de
nous suports, reposició de paviment extra, increment d'amidaments i nous preus
contradictoris i que representen el 15,47% d'increment sobre el contracte signat per
l'adjudicatari i del 0,15% 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
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Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de
Barcelona.
75. (8BD 2020/082) Aprovar el Projecte modificat del projecte executiu, memòria ambiental,
projecte d'instal·lacions, certificació energètica i estudi de seguretat i salut respecte de les
obres d'edificació d'ampliació de l'equipament existent de la plaça Sóller, al Districte de Nou
Barris a Barcelona, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb
l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Edificació de
BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests
efectes es donen per reproduïts, per un import de 3.318.250,75 euros, 21% IVA inclòs,
import resultant de sumar al contracte principal aprovat definitivament (2.722.206,02 euros,
21% IVA inclòs), l'import de les modificacions proposades (540.639,88 euros, 21% IVA
inclòs), i les despeses associades (55.404,85 euros, 21% IVA inclòs) i que representa el
19,46% d'increment sobre l'import del Pressupost de Coneixement per l'Administració (PCA)
del projecte aprovat definitivament (2.777.610,87 euros 21% IVA inclòs) per la Comissió de
Govern en sessió del dia del dia 5 de desembre de 2018; Modificacions tècniques consistents
a grans trets en: reforços estructurals, fer una única Llicència Ambiental garantint els
requeriments acústics i d'incendis i nous requeriments dels diferents departaments/ serveis/
gestors Municipals; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
76. (BC 2020/086) Aprovar el Projecte Modificat 7 del Pla de Renovació Integral de
l'Enllumenat Públic 2018-2020. Districte 08 Nou Barris - interiors Rambla Caçador, 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 322.514,35 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (271.737,63 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(50.776,72 euros 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: desviacions en els
amidaments, nous preus contradictoris, reposició paviment extra, reposició paviment amb
asfalt en vermell, actuacions en quadres d'enllumenat existents, control de qualitat d'ACEFAT
i control de qualitat en suports d'enllumenat i que representen el 18,69% d'increment sobre
el contracte signat per l'adjudicatari i del 0,36% 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 Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sant Martí
77. (20SD00115PU) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, la modificació del Projecte d'Urbanització de l'àmbit qualificat com a
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6b (Parcs i jardins urbans de nova creació) entre els carrers Cristòbal de Moura, Treball,
Marroc i Agricultura (Districte d'activitats 22@bcn) que fou aprovat per acord de la Comissió
de Govern municipal en sessió de 5 d'octubre de 2011 i que es troba inclòs en el Pla de
Millora Urbana de les illes delimitades pels carrers abans referits, aprovat definitivament per
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió d'1 de febrer de 2008 (publicat a efectes de
la seva executivitat al BOPB de data 25/02/2008 i a La Vanguardia de 22/02/2008), d'acord
amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 2 de novembre de 2020 que figura
a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la
Junta de Compensació de l'àmbit, amb un pressupost de 674.797,68 euros, el 21% de
l'impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme. 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 dels diaris de més
circulació de Catalunya. Notificar el present acord als interessants. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
78. (20g157) Desestimar per improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de
l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010 de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, l'advertiment del propòsit
d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat per la Sra. Margarita
Trinchant Garrigós i la Sra. Concepción Trinchant Garrigós, presentat a l'oficina de Correus el
14 de gener de 2020, amb registre d'entrada a l'IMU el 17 de gener de 2020, en relació a la
finca núm. 3-5 del carrer Tomàs Padró i les finques núm. 16, 20, 22 i 24 del carrer Trinxant,
qualificades de zona de casc antic de substitució de l'edificació antiga, habitatge social (clau
12 hs), de parc i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) i de xarxa viària (clau 5),
incloses en l'Actuació Aïllada número 4 de la Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit
dels terrenys situats a l'avinguda Meridiana, entre els carrers de la Nació, del Degà Bahí, de
Trinxant i de Tomás Padró, que va ser aprovada definitivament el 22 de juliol de 2009 i
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de novembre de 2009, pels
motius que figuren a l'informe del Departament d'Expropiacions de la Direcció de Serveis de
Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 21 d'octubre de 2020, que a efectes
de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
79. (20PL16762) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la delimitació d'una superfície de venda superior
a 2.500 m2, al centre comercial Diagonal Mar; promogut per DIAGONAL MAR PROPCO 1, 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.
80. (10BD 2020/070) Aprovar el Projecte Modificat de millores per a zones esportives al barri
de la Verneda i la Pau, al districte de Sant Martí, de Barcelona, d'iniciativa municipal, a
l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic
de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i
l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es
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donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista
ascendeix a 609.407,44 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del
contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (529.914,99 euros IVA inclòs) i
l'import de les modificacions proposades (79.492,45 euros IVA inclòs) consistents a grans
trets en: la incorporació de la partida de gestió de residus, la retirada d'arbrat per risc de
caiguda, el desplaçament de columnes d'enllumenat incompatibles amb les cistelles de
bàsquet, excavacions manuals i desplaçament de la xarxa de reg existent, i que representen
el 15,00% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari i del 13,84% d'increment
sobre l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte del projecte
aprovat (574.570,92 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de
l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 23 de
maig de 2019 (579.229,81 euros IVA inclòs); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
81. (27/2020) Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 35.3 de les Normes
reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions ordinàries per a l'any
2021 dels Plenaris dels Consells de Districte que se celebraran els mesos de març, maig,
juliol, octubre i desembre.
82. (26/2020) Aprovar, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.b) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la modificació
de la Carta de Serveis de Drets Socials, aprovada per acord de la Comissió de Govern de data
15 de desembre de 2016, i modificada per acord del mateix òrgan en data 30 de novembre
de 2017 i 29 de novembre de 2018, d'acord amb els informes que consten a l'expedient;
publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al Portal de transparència
del web de l'Ajuntament de Barcelona.
83. (16006421-005) Aprovar, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats 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) incorporant objectius d'eficiència social, adjudicat a l'empresa Majorel Tria,
SLU amb NIF B83919506 (abans Tria Global Service, SLU), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient, i per tant, ampliar-ne la seva vigència fins el 26 de
juny de 2021. Reajustar les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 176.703,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 176.703,42
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511
0300; un import (IVA inclòs) de -176.703,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. Modificar el contracte a l'empara
dels articles 106 i següents 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, aplicable a aquest contracte en
virtut del que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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contractes del sector públic; segons les condicions i per les raons al·legades a l'informe de la
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana que s'incorpora a l'expedient i amb la
conformitat de l'empresa adjudicatària; ampliar l'autorització i disposició de la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 252.079,14 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici
2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 252.079,14 euros a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. Fixar en 10.416,49 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti
la garantia per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
Districte de Sants-Montjuïc
84. (20002024) Prorrogar per un període comprès des del 11.02.2021 fins el 10.02.2023, el
contracte 18003218-004 que té per objecte "Gestió i dinamització servei noves tecnologies Punt multimèdia - A la Casa del Mig i la Marina del districte de Sants-Montjuïc amb objectius
d'eficiència social", adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, per
un import total de 345.890,12 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació
que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 19.426,71 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 17.660,65 euros i import IVA de
1.766,06 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 172.945,06 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 157.222,78 euros i import IVA de 15.722,28 amb tipus impositiu
10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 153.518,35 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 139.562,14
euros i import IVA de 13.956,21 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2021. Requerir a l'adjudicatari per a la seva formalització de forma telemàtica en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
85. (20200064) Excloure de la licitació del contracte núm. 20000589 que té per objecte la
gestió del Servei per Adolescents i Famílies (SAIF) a l'empresa Iniciatives i Programes, SL
amb NIF B59545913, atès que l'oferta presentada per aquesta incorre en valors anormals que
no garanteixen l'execució de l'objecte del contracte de conformitat amb les previsions
contemplades al Plec de Prescripcions Tècniques. Adjudicar l'esmentat contracte a l'empresa
Fundació Acció Social Infància amb NIF G65212789 de conformitat amb la proposta de la
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
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més avantatjosa, pel preu de 831.079,18 euros (exempt d'IVA), disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de
415.539,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0200; un import de 415.539,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200. 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 41.553,96 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 senyora Alícia
Aguilera Martínez. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
86. (0709/17-ampliació termini i indemnització) Concedir una ampliació del termini d'execució
del contracte número 17002823 que té per objecte la gestió del servei d'atenció a homes de
Barcelona per relacions no violentes (SAH) degut a que el retard no és per causa imputable al
contractista, sinó a conseqüència de la suspensió pel COVID-19 des del 14 de març del 2020
fins al 21 de juny del 2020. Aquesta ampliació suposa que el contracte queda ampliat des del
1 de juliol de 2020 fins el dia 8 d'octubre del 2020. Reconèixer, de conformitat amb l'informe
tècnic emès 30 de juliol del 2020, l'import d'indemnització d'aquest contracte número
17002823 que té per objecte la gestió del servei d'atenció a homes de Barcelona per
relacions no violentes (SAH), a favor de la Fundació IRES amb NIF G64147184 en una
quantitat de 47.571,92 euros pel període de suspensió a causa de la Covid 19 comprés entre
el dia 14 de març i el dia el 21 de juny del 2020. Autoritzar i disposar la despesa per a la
indemnització per import de 47.571,92 euros amb càrrec a l'exercici 2020 i i a l'aplicació
pressupostària D/22611/23171 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
87. (0709/17-pròrroga) Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte
17002823 que té per objecte la contractació de la gestió del Servei d'Atenció a Homes per la
promoció de relacions no violentes (SAH), durant el període comprès des del 09.10.2020 fins
el 08.04.2021 adjudicat a l'empresa Fundació Institut de Reinserció Social, amb CIF
G64147184, per un import total de 178.885,00 euros (IVA exempt), 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 89.442,50 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, 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 89.442,50 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22731/23171 0200. Requerir a l'adjudicatari per a la seva formalització en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
88. (20170144) Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 17001657-006
que té per objecte la contractació de la gestió del Servei per a adolescents i famílies (SAIF),
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durant el període comprès des de l'01.12.2020 fins el 31.01.2021, adjudicat a l'empresa
Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, per un import total de 98.651,88 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 49.325,94 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 40.765,24 euros i import IVA de 8.560,70 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200, 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 49.325,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 40.765,24
euros i import IVA de 8.560,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0200. Requerir l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
89. (185/17-lot 1-pròrroga) Prorrogar, pel període comprès des del 25 de desembre de 2020
a l'11 de març de 2021,el contracte lot 1: Servei d'acolliment d'urgència de l'acord marc que
té per objecte la designació/homologació d'entitats i de fixació de les condicions dels
successius contractes de serveis d'acolliment d'urgència, llarga estada i fase d'autonomia per
a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així com designar les entitats
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l'acord marc; en relació al qual han estat
homologades les següents entitats: Fundació SURT, amb NIF G64404213, Associació IN VIA,
amb NIF G64980501 i Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831. Notificar a les
entitats homologades d'aquesta resolució. Requerir a les entitats homologades per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació d
ela present pròrroga. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
90. (185/17-Lot 2) Prorrogar, pel període comprès des del 25 de desembre de 2020 a l'11 de
març de 2021, el lot 2 de l'acord marc que té per objecte la designació/homologació d'entitats
i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment d'urgència,
llarga estada i fase d'autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles,
així com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l'acord marc;
en relació la qual han estat homologades les següents entitats: Fundació SURT, amb NIF
G64404213, Associació Lligam, amb NIF G60688157, Associació IN VIA, amb NIF
G64980501, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i Filles de la Caritat, amb NIF
R5800615F, notificar a les entitats homologades d'aquesta resolució. Requerir a les entitats
homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació de la present pròrroga. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
91. (185/17-Lot 3) Prorrogar, pel període comprès des del 25 de desembre de 2020 a l'11 de
març de 2021, el lot 3: Servei d'acolliment en fase d'autonomia de l'acord marc indicat, així
com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l'acord marc; en
relació la qual han estat homologades les següents entitats: Associació Prohabitatge, amb NIF
G61964102, Associació Provivienda, amb NIF G79408696, Fundació IPSS, amb NIF
G64836059, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i Filles de la Caritat, amb NIF
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R5800615F. Notificar a les entitats homologades d'aquesta resolució. Requerir a les entitats
homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació de la present pròrroga. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
92. (418/18 Lot 2) Aprovar, per motiu d'interès públic, a l'empara dels articles 105 i 106 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 la clàusula 20.2.1 del Plec de clàusules administratives
particulars, la modificació del lot 2 de l'acord marc per a l'homologació/designació d'entitats i
de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i suport per a
persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al Servei d'acolliment
d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a famílies; en relació la qual han
estat homologades les següents entitats: 1. Fundació Privada Ficat. 2. Fundació Benallar. 3.
Filles de la Caritat Fundació Social Llar de Pau. 4. Fundació Iniciatives Solidàries. 5.
Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 6. Associació Prohabitatge, de
conformitat amb les motivacions de l'informe emès per la Direcció de Serveis d'Immigració i
Refugi, que suposa un increment de 198.109,40 euros IVA inclòs (180.099,45 euros,
pressupost net, i 18.009,95 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del
10%), en relació a la despesa màxima per a l'exercici 2020 a executar mitjançant contractes
derivats del present acord marc. Requerir les entitats homologades per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, reajustin la garantia
definitiva per un import global de 9.004,97 euros, 1.500,83 euros cada entitat homologada, i
comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament
de Serveis Jurídics de l'Àrea de Drets Socials (Pg. de Sant Joan, núm. 75, 9è). Notificar a les
entitats homologades d'aquesta resolució. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
93. (418/18-Lot 3) Aprovar, per motiu d'interès públic, a l'empara dels articles 105 i 106 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 la clàusula 20.2.1. del Plec de clàusules administratives
particulars, la modificació del lot 3 de l'acord marc per a l'homologació/designació d'entitats i
de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i suport per a
persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al servei d'acolliment
d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a persones i/o famílies que
requereixen d'intervenció d'alta intensitat per situacions complexes; en relació la qual han
estat homologades les següents entitats: 1. Fundació Benallar. 2. Filles de la Caritat Fundació
Social Llar de Pau. 3. Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 4.
Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants
(ACATHI), de conformitat amb les motivacions de l'informe emès per la Direcció de Serveis
d'Immigració i Refugi, que suposa un increment de 198.109,40 euros IVA inclòs (180.099,45
euros, pressupost net, i 18.009,95 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 10%), en relació a la despesa màxima per a l'exercici 2020 a executar mitjançant
contractes derivats del present acord marc. Requerir les entitats homologades per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, reajustin la
garantia definitiva per un import global de 6.137,23 euros, 1.534,31 euros cada entitat
homologada, i compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les dependències
del Departament de Serveis Jurídics de l'Àrea de Drets Socials (Pg. de Sant Joan, núm. 75,
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9è). Notificar a les entitats homologades d'aquest acord. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
94. (20200182) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el Comitè UNRWA
Espanya amb NIF núm. G84334903, per a l'execució del projecte "Promoviendo la prestación
de servicios de salud materno-infantil en la Franja de Gaza para garantizar el derecho a la
salud de las mujeres refugiadas de Palestina en el centro de salud de Maen", amb la finalitat
de donar suport a les funcions pròpies d'atenció humanitària de la població palestina
refugiada a la Franja de Gaza, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió
directa i de 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 6.1.a) i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per
un import de 95.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix
a la quantitat total de 190.000,00 euros, l'esmentat projecte té una durada de 12 mesos i
s'estén entre el 1 d'abril de 2020 fins al 30 de març del 2021. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en
l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor del Comitè UNRWA Espanya amb NIF núm.
G84334903, la despesa total de 95.000,00 euros a càrrec de la partida 0200 48903 23291
del pressupost de l'any 2020 de la Direcció d'Immigració i Refugi. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la data de
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb la clàusula setena del conveni.
95. (20200394) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Fundació
Barcelona Actua amb NIF núm. G66571746, per a l'execució del projecte anomenat Pla
d'Acompanyament Social i Comunitari i Solucions Habitacionals per persones joves afectades
per la crisi de la COVID-19 amb la finalitat de Possibilitar l'acollida de joves provinents
d'equipaments municipals provisionals organitzats per l'Ajuntament durant la situació de
confinament, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa i de 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 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de
135.608,00 euros, equivalent al 80,00% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 169.510,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que
consta en l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'entitat Fundació Barcelona Actua,
amb NIF núm. G66571746, la despesa total de 135.608,00 euros, equivalent al 80,00% del
cost total del projecte (169.510,00 euros) a càrrec de la partida 0200 48903 23252, del
pressupost de l'any 2020 de la Direcció Drets de Ciutadania. Requerir l'entitat beneficiària per
tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2020, data de
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb la clàusula setena del conveni. Facultar a la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño,
quarta tinenta d'Alcaldia de l' Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per
a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin
del mateix.
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96. (20200223) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat CONSELL DE
LA JOVENTUT DE BARCELONA amb NIF núm. V08825804, per a l'execució del projecte
anomenat "Foment de l'associacionisme juvenil, emancipació i educació 2020" amb la finalitat
de promoure l'associacionisme, donar suport a les entitats juvenils que hi formen part,
generar xarxa i espais de coordinació i col·laboració, oferir recursos a les entitats,
desenvolupar tasques de representativitat i participació en el territori, així com, recollir les
demandes de les entitats juvenils i de les persones joves apropant-les a l'Administració, que
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa de 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 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada
pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 142.094,00 euros,
equivalent al 81,48% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
174.394,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. Declarar la no inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en
l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'entitat CONSELL DE LA JOVENTUT DE
BARCELONA, amb NIF núm. V08825804, la despesa total de 142.094,00 euros, equivalent al
81,48% del cost total del projecte (174.394,00 euros) a càrrec de la partida 0200 48553
23221, del pressupost de l'any 2020 de la Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones
Grans. Requerir a l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a
comptar des del 31/12/2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni.
Districte de Ciutat Vella
97. (20172029) Reconèixer l'import d'indemnització del contracte 17002615 que té per
objecte el Servei de dinamització del Casal de Joves Palau Alòs i Punt d'Informació Juvenil, a
favor de l'empresa Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B-59960526
per la quantitat de 5.992,53 euros pel període comprés entre el 14 de març de 2020 i el dia
14 de juny de 2020, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 29 d'octubre de 2020.
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida
D/22611/23222 0601 de l'exercici 2020. Notificar el present acord a l'empresa contractista.
Donar compte de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
98. (20212000) Adjudicar el contracte núm. 20002951, que té per objecte la Gestió de l'Espai
Jove Palau Alòs i del Punt InfoJove del Districte de Ciutat Vella a Progess Projectes i Gestió de
Serveis Socials, amb NIF B59960526, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta amb
millor relació qualitat-preu, pel preu de 808.543,74 euros IVA inclòs, dels quals 735.039,76
euros corresponen al preu net i 73.503,98 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
404.271,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0601; un import (IVA inclòs) de 404.271,87 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0601. 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 36.751,99 euros i retenir la garantia
definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
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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 Isabel Moreno Gómez. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
99. (20212000) Alliberar la quantitat de 38.654,26 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del contracte 20002951 que té per objecte la Gestió de l'Espai Jove Palau Alòs i
del Punt InfoJove del Districte de Ciutat Vella, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Progess
Projectes i Gestió Serveis Socials, amb NIF B59960526, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 19.327,13 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0601; un
import (IVA inclòs) de 19.327,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0601. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
100. (20192001) Modificar, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels serveis
de promoció, dinamització i organització de les activitats dels Casals de Gent Gran del
Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb NIF
B62068713, consistent en alliberar la disposició parcial de la despesa per un import de
51.712,28 euros (IVA inclòs) corresponents a les prestacions que no es podran executar amb
motiu de la situació sanitària generada per la COVID-19. Alliberar la disposició de la despesa
del contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels serveis de promoció, dinamització i
organització de les activitats dels casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella, per un
import de 51.712,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 51.712,28 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601, d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que
comparegui a les dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
Donar compte de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
101. (20202814) Aprovar el conveni a subscriure entre l'entitat CASAL D'INFANTS PER A
L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS i l'Ajuntament de Barcelona, per la col·laboració en el
desenvolupament del projecte Accions de suport a la població en risc d'exclusió social al barri
del Raval de Barcelona, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa, prevista
nominativament al pressupost municipal per l'any 2020, de conformitat amb els articles
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de
la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un
import de 124.200,00 euros que representa el 20,65 % del cost total previst del projecte, que
ascendeix a la quantitat de 601.319,99 euros, i té una durada fins al 31 de desembre de
2020. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades a
l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
124.200,00 amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48579/23213 del pressupost 2020 del
Districte de Ciutat Vella, a favor de l'entitat CASAL D'INFANTS PER A L'ACCIÓ SOCIAL ALS
BARRIS, amb NIF G08828998. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte
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justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni i d'acord amb la
normativa vigent. Facultar l'Il·lm Jordi Rabassa i Massons, per la seva signatura i la
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del present conveni.
Districte de Sants-Montjuïc
102. (20219201) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Servei de gestió, direcció i
dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius
d'eficiència social", amb núm. de contracte 20003526, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 567.350,06 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 716.594,93 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 515.772,78 euros i import de l'IVA de 51.577,28
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 146.666,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 220.300,82 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603, un import
(IVA inclòs) de 200.383,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0603; 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 Drets
socials, Cultura i Esports.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
103. (93/2020) Adjudicar el contracte núm. 20002387, que té per objecte Gestió,
dinamització, organització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de
Sarrià-Sant Gervasi a Transit Projectes, SL amb NIF B59489351 de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 1.053.576,88 euros IVA inclòs, dels quals
957.797,17 euros corresponen al preu net i 95.779,71 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 526.788,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0605; un import (IVA inclòs) de 526.788,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0605. 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 47.889,86 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
Sra. Imma Sampé Soler. Donar compte d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i
Esports.
104. (93/2020) Alliberar la quantitat de 127.176,32 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del contracte 20002387 que té per objecte la gestió, dinamització, organització
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i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de Sarrià-Sant Gervasi, el qual
ha estat adjudicat a l'empresa Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, i retornar-lo a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
63.588,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0605; un import (IVA inclòs) de 63.588,16 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0605. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
105. (20204281_20002454) Adjudicar el contracte núm. 20002454, que té per objecte els
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 a Interpret Solutions, SL, amb NIF B85004349, de
conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 466.563,90 euros, IVA
inclòs, dels quals 385.590,00 euros corresponen al preu net i 80.973,90 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 194.401,63 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de
233.281,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/13211 0400 i un import (IVA inclòs) de 38.880,32 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 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 19.279,50 euros i retenir-lo del preu del contracte,
atesa la declaració de l'adjudicatari d'acollir-se a aquesta modalitat; 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 compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
106. (20204281_20002454) Alliberar la quantitat de 104.812,81 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20002454 que té per objecte els 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, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Interpret Solutions,
SL, amb NIF B85004349, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 43.672,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 52.406,41 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400 i un
import (IVA inclòs) de 8.734,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/13211 0400; donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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107. (20184194_18002165L01) Prorrogar per un període comprès des de l'01.01.2021 fins el
31.12.2022, el contracte 18002165L01 que té per objecte el servei de manteniment preventiu
i reparació d'avaries i accidents de les furgonetes i tot-terrenys de la Guàrdia Urbana de
Barcelona d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de
contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots (lot 1: furgonetes d'atestats, furgonetes
transformació especial, furgonetes mixtes i tot-terrenys), adjudicat a l'empresa Injecció
Amac, SL, amb NIF B59558148, per un import total de 249.260,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 104.060,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 86.000,00 euros i import IVA de 18.060,00 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2022. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 145.200,00 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 120.000,00 euros i import IVA
de 25.200,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. Donar compte a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
108. (20184194_18002165L02) Prorrogar per un període comprès des del 10.01.2021 fins el
31.12.2022, el contracte 18002165L02 que té per objecte el servei de manteniment preventiu
i reparació d'avaries i accidents de les furgonetes i tot-terrenys de la Guàrdia Urbana de
Barcelona d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de
contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots (lot 2: furgonetes de suport policial),
adjudicat a l'empresa Auto Beltran, SA, amb NIF A08809998, per un import total de
145.200,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
72.600,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 60.000,00 euros i import IVA de
12.600,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 72.600,00 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 60.000,00 euros i import IVA de 12.600,00 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2021. Donar compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
109. (2020-0109) Aprovar el conveni (codi de conveni 20XC0292) entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció de concessió directa nominativa per al
desenvolupament del projecte de la Secretaria tècnica de l'Observatori Internacional de la
Democràcia Participativa (OIDP) per l'any 2020, per un import de 70.000,00 euros,
equivalent al 77,78% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
90.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2020, de conformitat amb els
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articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 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
l'Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, amb NIF G63327696, la
despesa per un import de 70.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48626/92417 del pressupost de l'any 2020. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2020, presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni.
Facultar l'Im. Sr. Marc Serra Solé, regidor de Drets de Ciutadania i Participació de
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots
aquells documents que se'n derivin.
110. (2020-0021) Ratificar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci
d'Educació de Barcelona per a les obres de nova construcció de l'Escola Anglesola de 2 línies
d'aquesta localitat, amb efectes de 3 d'octubre de 2018. Aprovar l'Addenda del Conveni de
Col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona per a les
obres de nova construcció de l'Escola Anglesola de 2 línies d'aquesta localitat, subscrit el 3
d'octubre de 2018, facultar a l'Im. Joan Subirats Humet, sisè tinent d'Alcaldia per a la
signatura de la present Addenda així com la de tots els documents que d'ella se'n derivin, i
notificar a les parts l'aprovació de l'Addenda del Conveni.
Districte de Ciutat Vella
111. (20202810) Aprovar el conveni a subscriure entre l'entitat Arc Taller de Música Fundació
Privada i l'Ajuntament de Barcelona, per la col·laboració en el desenvolupament d'activitats
d'ensenyament de la música i les arts escèniques amb els nens, nenes i joves del barri del
Raval per a l'equitat educativa, com a eina per realitzar una tasca social d'integració i
convivència, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa, prevista nominativament
al pressupost municipal per l'any 2020, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 37.200,00
euros que representa el 88,15 % del cost total previst del projecte, que ascendeix a la
quantitat de 42.200 euros, i té una durada fins al 31 de desembre de 2020. Declarar la noinclusió en convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta
a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 37.200,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48592/33411 del pressupost 2020 del Districte de Ciutat Vella, a
favor de l'entitat Arc Taller de Música Fundació Privada, amb NIF G60073186. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat
amb el pacte desè del conveni i d'acord amb la normativa vigent. Facultar l'Im. Sr. Jordi
Rabassa i Massons per la seva signatura i formalització de tots aquells actes que siguin
necessaris per l'execució del present conveni.
112. (20202815) Aprovar el conveni a subscriure entre l'entitat Tot Raval Fundació Privada i
l'Ajuntament de Barcelona, per la col·laboració en el desenvolupament d'accions de
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dinamització social, econòmica, comercial i cultural del barri del Raval, que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció directa, prevista nominativament al pressupost municipal per
l'any 2020, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 144.623,77 euros que
representa el 39,04 % del cost total previst del projecte, que ascendeix a la quantitat de
370.427,62 euros, i té una durada fins al 31 de desembre de 2020. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a
l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 144.623,77 amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries D/48590/15361, per un import de 49.623,77 euros, i
D/48590/23281, per un import de 95.000,00 euros, del pressupost 2020 del Districte de
Ciutat Vella, a favor de l'entitat Tot Raval Fundació Privada, amb NIF G62860796. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat
amb el pacte cinquè del conveni i d'acord amb la normativa vigent. Facultar a l'Im. Sr. Jordi
Rabassa i Massons per la seva signatura i la formalització de tots aquells actes que siguin
necessaris per l'execució del present conveni.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
113. (50001/2020) Adjudicar el contracte núm. 20C00013, que té per objecte la concessió de
serveis d'explotació, gestió i organització del Centre Cívic Vil·la Urània, del Casal Infantil i de
l'Espai Familiar La Saleta, ubicats al carrer Saragossa, 29-31, del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, per un import de 1.141.664,87 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta
de valoració i classificació continguda en l'expedient a TRÀNSIT PROJECTES, SL amb NIF
B59489351, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa,
sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat
amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari 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
Sra. Imma Sampé. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Gràcia
114. (20200172) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Societat Catalana
d'Educació Ambiental, amb NIF G58037862, amb la finalitat de Conveni Gestió Cívica Aula
Ambiental Bosc Turull, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa
nominativa, per un import de 80.000,00 euros, i per una vigència des de l'1 de gener de 2021
fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb l'article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, el Reglament de Participació Ciutadana
aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 6 d'octubre de 2017 i amb la Normativa
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb
altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de
2011. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 80.000,00 euros, a favor de
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l'esmentada entitat per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, a càrrec de
l'aplicació pressupostària D/48785/17221, dels quals 40.000,00 euros corresponen al
pressupost de l'any 2021 i 40.000,00 euros al pressupost de l'any 2022, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a aquests exercicis.
Abonar les quantitats esmentades a la Societat Catalana d'Educació Ambiental, d'acord amb
allò establert al conveni, prèvia signatura per ambdues parts. Requerir a l'entitat beneficiària
per tal que en el termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l'activitat
realitzada, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta, i la
justificació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula Cinquena 2.1. d) del conveni.
Facultar l'Im. Sr. Eloi Badia i Casas, regidor del Districte de Gràcia, 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 de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
115. (16004298-002) Ratificar la suspensió parcial del contracte núm. 16004298-002 que té
per objecte la direcció, promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural,
artístic i socioculturals del centre cívic Teixonera, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins
la data de l'aixecament de la suspensió, de conformitat amb l'acta de suspensió parcial del
contracte de data 19 d'abril de 2020. Ratificar l'aixecament de la suspensió del contracte
núm. 16004298-002 que té per objecte la direcció, promoció, dinamització i organització de
les activitats de caire cultural, artístic i socioculturals del centre cívic Teixonera, des del dia
23 de juny de 2020 de conformitat amb l'acta d'aixecament de la suspensió del contracte
amb número 16004298 i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que
s'acompanya a la mateixa acta. Notificar la present resolució al contractista. Donar compte a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
116. (16004298-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.12.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 16004298-003 que té per objecte la direcció, promoció, dinamització
i organització del centre cívic Teixonera, adjudicat a l'empresa QSL Serveis Culturals, SLU,
amb NIF B60641925, per un import total de 23.385,07 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 23.385,07 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici
2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
19.326,50 euros i import IVA de 4.058,57 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0607. Requerir a l'adjudicatari 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 Andreu
117. (18003066L01) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 5 de
novembre de 2020, l'import d'indemnització parcial a favor de l'empresa Calaix de Cultura,
amb NIF B63033740, per una quantitat total de de 10.463,19 euros, pel període de suspensió
parcial del contracte número 18003066L01, que té per objecte el servei de gestió del Centre
Cívic Bon Pastor, d'acord amb el desglossament següent: 4.241, 53 euros, pel període
comprès entre l'1 i el 30 d'abril de 2020. 4.242,04 euros, pel període comprès entre l'1 i el 31
de maig de 2020. 1.979,62 euros, pel període comprès entre l'1 i el 14 de juny de 2020.
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Autoritzar, disposar i reconèixer 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; i donar
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
118. (20211000) Adjudicar el contracte núm. 20001101, que té per objecte el 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 a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E de conformitat
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 531.556,88 euros, exempt d'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import 265.778,44 euros exempt d'IVA a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i
a l'aplicació pressupostària D/22610/92414 0610; un import de 265.778,44 euros exempt
d'IVA a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92414
0610. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 26.577,84
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 al Sra. Núria Torres, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
119. (20204007) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona districte de Sant Martí i l'Associació Coordinadora d'Entitats de la Verneda - Sant Martí
(VERN), amb NIF G 58 426 305, per a la gestió cívica del Casal de Barri la Verneda, d'acord
amb el projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats pel
desenvolupament de tallers i activitats. Autoritzar i disposar de la despesa en concepte de
subvenció per un import de 50.000,00 euros per a l'any 2021 i 50.000,00 euros per a l'any
2022, a càrrec de la partida 486.04 924.16 06.10 del pressupost dels anys corresponents,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor de l'Associació Coordinadora
d'Entitats de la Verneda - Sant Martí (VERN), amb NIF G 58 426 305, per al desenvolupament
del projecte de gestió de l'equipament. Facultar l'Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez per la
signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva
execució. Requerir l'entitat gestora que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica.
Requerir l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització
de l'activitat, presenti un compte justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i
memòria justificativa del cost total del projecte.
120. (20204012) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona districte de Sant Martí i l'Associació Taula Eix Pere IV, amb NIF G 67 034 801, per a la gestió
cívica del Casal de Barri ca l'Isidret, d'acord amb el projecte de gestió presentat i amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. Autoritzar i
disposar de la despesa en concepte de subvenció per un import de 50.000,00 euros per a
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l'any 2021, a càrrec de la partida 489.03 924.16 06.10 del pressupost dels anys
corresponents, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor de l'Associació
Taula Eix Pere IV, amb NIF G 67 034 801, per al desenvolupament del projecte de gestió de
l'equipament. Facultar l'Im. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat
conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. Requerir l'entitat
gestora que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. Requerir l'entitat beneficiària que,
en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte.
121. (20204012) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona districte de Sant Martí i l'Associació de la Imatgeria Festiva del Poblenou, amb NIF
G65024549, per a la gestió cívica del Centre d'Imatgeria Festiva del Poblenou, d'acord amb el
projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de
tallers i activitats. Autoritzar i disposar de la despesa en concepte de subvenció per un import
de 15.000,00 euros per a l'any 2021, a càrrec de la partida 485.42 334.12 06.10 del
pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor de
l'Associació de la Imatgeria Festiva del Poblenou, amb DNI/NIF G65024549, per al
desenvolupament del projecte de gestió del Centre d'Imatgeria Festiva. Requerir l'entitat
gestora que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la
signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. Requerir l'entitat beneficiària que,
en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. Facultar l'Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la
realització de tots els actes necessaris per a la seva execució
122. (SJ-20-043) Acceptar i agrair a la Cooperativa Antiga del Camp de l'Arpa la donació
gratuïta a favor de l'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí d'un conjunt de
documentació relacionada amb l'activitat pròpia del seu origen com a cooperativa de consum,
estatuts, unió de cooperadors, socors mutus, llibretes consum de socis, llibres de
comptabilitat, etc., de dates situades entre els anys 1885 i 2007, amb destí a l'Arxiu
Municipal del Districte, per a la seva conservació i ús públic, sense cap altra condició. Aprovar
el conveni entre la Cooperativa Antiga del Camp de l'Arpa, amb NIF F 08 171 738, i
l'Ajuntament de Barcelona per a la donació d'un conjunt de documents de la Cooperativa a
favor de l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí. Facultar a l'Im. Sr. David Escudé
Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris
en execució del conveni.
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (s/n) Aprovar, les sol·licituds corresponents a les actuacions de nova inversió i de
manteniment sostenibles, objecte de conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació
de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del protocol general del Pla de
Concertació Xarxa de Governs local 2020-2023.
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