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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 17 de desembre de 2020.

Aprovació de l'acta de la sessió de 10 de desembre de 2020
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (370/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ancor Mesa Méndez (mat.
77697) entre la seva activitat municipal com a personal eventual desenvolupant el lloc de
treball d'Assessor 5 de la Regidoria de Presidència (codi de lloc: 24EEESNEV01), i l'activitat
pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, des de l'01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a
la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La 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. (514/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Toro Montes (mat. 78575)
entre la seva activitat municipal com a personal laboral estructural temporal amb la categoria
professional de conductor, amb destinació al Parc Mòbil de la Gerència de Recursos, on ocupa
el lloc de treball de conductor (14LC2BIBA04), i l'activitat privada per compte propi
d'explotació d'una llicència de taxi. 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.
3. (538/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos López Fernández (mat.
25973) 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
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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.
4. (539/2020) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Gimeno Gallén (mat.
22550) 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 la
Vall d'Hebron 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. (571/2020) Declarar que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de
l'objectiu de l'estabilitat pressupostària, en el termes d'allò previst a l'article 19 de la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018. Aprovar l'Oferta Pública d'ocupació de 56
places per a l'exercici 2020 en règim funcionarial en els següents termes: 7 places de Gestió
d'Administració General (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració general, sots escala
gestió; 10 places d'auxiliar administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l'escala d'administració
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general, sots escala d'administració general; 7 places de subaltern/a (grup E) de l'escala
d'administració general, sots escala subalterna; 10 places de professor/a d'Educació
Secundaria (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 3
places de professor/a tècnic/a FP (grup A1, subgrup A2) de l'escala d'administració especial,
sots escala tècnica; 3 places de professor/a d'Arts Plàstiques i Disseny (grup A, subgrup A1)
de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 6 places de mestres (grup A, subgrup
A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 2 places de mestres de Taller
d'Arts Plàstiques i Disseny (grup A2, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots
escala tècnica; 1 plaça de TS Tecnologies de la Informació i Comunicació (grup A, subgrup
A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 7 places de TS Ciències (grup A,
subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica. Aprovar l'Oferta Pública
d'ocupació de 15 places per a l'exercici 2020 en règim laboral en els següents termes: 1 plaça
de TS Medicina, del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A1; 2 places de TS Salut
Pública, del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A1; 8 places de tècnic/a mig
d'Infermeria, del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A2; 1 plaça de tècnic auxiliar
de Laboratori, del grup 1 de tasques de suport a l'Administració Municipal, subgrup C1; 1
places de tècnic auxiliar de Gestió i Salut, del grup 1 de tasques de suport a l'Administració
Municipal, subgrup C1; 2 places de tècnic auxiliar de Suport Logístic, del grup 1 de tasques
de suport a l'Administració Municipal, subgrup C1. Modificar ofertes aprovades en el sentit de:
disminuir 3 places d'educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup A2) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; incrementar 3 places de TS Arxivística (grup A,
subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica. Esmenar l'errada
material en la aprovació de la oferta pública 2020 en el sentit de que on diu: 4 places de
professor/a de Música (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala
tècnica, ha de dir: 4 places de professor/a de Música (grup A, subgrup A1) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica. Publicar l'acord en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques. Donar compte
del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
6. (20002868) Iniciar l'expedient per a la contractació dels serveis mèdics per suport i
seguiment en els processos de baixa per malaltia i realització d'informes de valoració de
situacions de malaltia que puguin afectar al personal que presta serveis tant a l'Ajuntament
de Barcelona com als Instituts municipals i altres organismes adherits, amb núm. de
contracte 20002868, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 249.744,00 euros IVA inclòs, dels quals corresponen
al pressupost de l'Ajuntament de Barcelona 152.067,96 euros, determinat una part en funció
de preus unitaris atès que determinats serveis a desenvolupar són de caràcter variable, i una
altra part del servei es determina a preu fixe i un valor estimat de 866.880,00 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 la despesa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona per un import de
152.067,96 euros amb el desglossament següent: pressupost net 125.676,00 euros; tipus
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 26.391,96 euros, amb càrrec a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92211 0707; condicionada
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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 i Seguretat i
Prevenció.
7. (17002464-003) Prorrogar per un període comprès des del 01.01.2021 fins al 31.12.2021,
el contracte 17002464-003 que té per objecte els serveis de manteniment d'aparells
elevadors dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona,
adjudicat a l'empresa Ascensores Ersce, S.A., amb NIF A08277907, per un import total de
447.271,19 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
447.271,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de
36.508,02 euros i import IVA de 7.666,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0610; un import net de 32.982,71 euros i import IVA de
6.926,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un
import net de 28.067,98 euros i import IVA de 5.894,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0608; un import net de 23.981,19 euros i import IVA de
5.036,05 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un
import net de 31.438,54 euros i import IVA de 6.602,09 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0606; un import net de 14.559,67 euros i import IVA de
3.057,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un
import net d'11.944,54 euros i import IVA de 2.508,35 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0604; un import net de 31.409,25 euros i import IVA de
6.595,94 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un
import net de 29.644,60 euros i import IVA de 6.225,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0602; un import net de 21.689,08 euros i import IVA de
4.554,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un
import net de 5.324,67 euros i import IVA de 1.118,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0500; un import net de 7.835,85 euros i import IVA de
1.645,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un
import net de 57.557,92 euros i import IVA de 12.087,16 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import net de 1.251,79 euros i import IVA
de 262,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0707; un
import net de 35.449,80 euros i import IVA de 7.444,46 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. Donar compte d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
8. (19001291L01-001) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2021 fins al
31.12.2021, el contracte 19001291L01-001 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes promoguts pels
districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent transport,
muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i desmuntatge del districte de l'Eixample-Oficina
Promoció Econòmica durant el període 2019-2020, adjudicat a l'empresa Iniciatives Events,
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SL, amb NIF B64709363, per un import total de 34.000,00 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 34.000,00 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
28.099,17 euros i import IVA de 5.900,83 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/20500/92412 0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. Requerir l'adjudicatari per tal que formalitzi l'esmentada prorroga 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.
9. (19001291L02-003) Prorrogar per un període comprès des del 06.02.2021 fins al
05.02.2022, el contracte 19001291L02-003 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes promoguts pels
districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent transport,
muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i desmuntatge del districte de Sants-Montjuïc
durant el període 2019-2020, adjudicat a l'empresa Iniciatives Events SL, amb NIF
B64709363, per un import total de 190.000,00 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 29.556,17 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 24.426,59
euros i import IVA de 5.129,58 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2022 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 160.443,83 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 132.598,21 euros i import IVA de 27.845,62 euros
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta
pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Requerir l'adjudicatari per tal que
formalitzi l'esmentada pròrroga 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.
10. (20XC0011) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per regular la continuïtat de la integració dels
registres bibliogràfics de la Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona en el Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya i la incorporació de les col·leccions municipals en el dipòsit
Memòria Digital de Catalunya; facultar l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent
d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de
documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció.
11. (20XC0366) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Foment
de Ciutat, SA i Cruz Roja Española, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
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concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, a favor de Cruz Roja Española,
per al desenvolupament del projecte "Baixem al carrer" durant l'any 2020, per un import total
de 60.657,45 euros, corresponent al 72,91% del cost total del projecte que ascendeix a
83.188,05 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa total
de 60.657,45 euros a favor de Cruz Roja Española, amb CIF Q2866001, amb càrrec a les
partides pressupostària D/0100/44431/15361. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d’auditor, d'acord amb allò
establert al pacte 6è del conveni.
12. (20S08682) Disposar i obligar la despesa per un import de 16.000,00 euros, a favor de
l'Institut d'Estadística Catalunya, amb NIF Q5850015H, pel concepte d'Enquesta Condicions
de Vida de Catalunya 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0100/48903/92321 del
pressupost de l'any 2020, de conformitat amb el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut d'Estadística Catalunya i Institut
d'Estudis Regionals Metropolitans pel 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, aprovada l'autorització de la despesa per acord de Comissió de Govern de
26 de novembre de 2020.
13. (20S08684) Disposar i obligar la despesa per un import de 6.125,00 euros, a favor de
l'Institut d'Estudis Regionals Metropolitans, amb NIF P0800013E, pel concepte d'Enquesta
Condicions de Vida de Catalunya 2020 amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/0100/46736/92321 del pressupost de l'any 2020, de conformitat amb el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut
d'Estadística Catalunya i Institut d'Estudis Regionals Metropolitans pel 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 aprovat per acord de Comissió de
Govern de 26 de novembre de 2020.
14. (20S08697) Disposar i obligar la despesa per un import de 35.000,00 euros, a favor de
Union General Trabajadores Cataluña, amb NIF G08496622, pel concepte de seguretat i salut
laboral 2020/21, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0705/48597/92011 del pressupost
de l'any 2020, de conformitat amb el Conveni de Col·laboració en Matèria de Seguretat i Salut
Laboral en Obres Públiques Municipals 2020/21 aprovat per acord de Comissió de Govern de
19 de novembre de 2020. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior
a 3 mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, segons indica el pacte segon del conveni.
15. (20S08698) Disposar i obligar la despesa per un import de 35.000,00 euros, a favor de la
Confederació Sindical Com. Obrera Nacional Cataluña, amb NIF G08496606, pel concepte de
Seguretat i
Salut Laboral 2020/21, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/0705/48598/92011 del pressupost de l'any 2020, de conformitat amb el Conveni de
col·laboració en Matèria de Seguretat i Salut Laboral en Obres Públiques Municipals 2020/21
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aprovat per acord de Comissió de Govern de 19 de novembre de 2020. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la finalització del projecte,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, segons indica el pacte segon del
conveni.
16. (inversions) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el
document de 17 de desembre de 2020.
17. (01 PPB2021) Aprovar la regulació general dels preus públics municipals, així com els
preus públics per a l'any 2021 i successius pels següents serveis, d'acord la documentació
que consta a l'expedient: 1r. De l'àrea de Drets Socials: Residències, habitatges tutelats i
centres de dia per gent gran; Serveis d'atenció domiciliària; Serveis d'àpats en companyia per
a la gent gran; Cessió de terrenys d'acampada de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels
centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; Cessió d'ús temporal de sales
del Centre d'informació i atenció per a joves; Serveis del Centre de Recursos i Associacions
Juvenils (CRAJ); Serveis del Centre d'Allotjament Familiar Navas; Prestacions de serveis als
allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger; Servei del projecte "Temps de barri,
temps per a tu"; Prestacions de serveis als allotjaments APROP. 2n. De l'àrea de Seguretat i
Prevenció: Serveis de la Unitat Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia
Urbana; Cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana, Cursos de
formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament; Serveis de
l'Espai Bombers-Parc de la Prevenció. 3r: De l'àrea d'Ecologia Urbana: Serveis de recollida de
residus comercials i industrials assimilables a municipals i de prestació de serveis especials de
neteja i recollida de residus municipals; Activitats d'educació ambiental de l'Àrea de Medi
Ambient i altres prestacions de serveis i cessions d'espais del sector de medi ambient, Serveis
culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe; Servei de transport individualitzat
mitjançant bicicletes compartides (Bicing). 4t. De l'àrea de Recursos: Activitats culturals de
cursos, seminaris i congressos prestades per l'Arxiu municipal contemporani, els arxius
municipals dels districtes i els arxius centrals dels sectors, i pels serveis de reproducció i
comunicació de documents, sense caràcter d'expedient administratiu, produïts per
l'Ajuntament de Barcelona i prestats per l'Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals
dels districtes i els arxius centrals dels sectors; Serveis de préstec interbibliotecari del Servei
de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC). 5è. De l'àrea de Cultura, Educació, Ciència
i Comunitat: Serveis de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica-Canòdrom. Publicar aquest
acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
18. (02 PPB2021) Aprovar els preus públics per a l'any 2021 i successius pels serveis dels
equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals, d'acord amb la
documentació que consta a l'expedient. Publicar aquest acord i el text íntegre dels preus
públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
19. (18004319-003) Prorrogar per un període comprès des del 23.02.2021 fins al
31.12.2021, el contracte 18004319-003 que té per objecte els serveis per a la realització
d'auditories de compliment dels exercicis 2018-2019 del 65% dels ens que depenen de
l'Ajuntament de Barcelona i totalitat de consorcis, fundacions i associacions dependents ,
adjudicat a l'empresa FAURA CASAS AUDITORS SL, amb NIF B58671710, per un import total
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de 143.627,00 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
143.627,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 118.700,00
euros i import IVA de 24.927,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22706/93112 0701, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
Requerir l'adjudicatari per tal que formalitzi l'esmentat contracte 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'Economia i Hisenda.
20. (20XC0240) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, La Ciutat Invisible, SCCL
amb CIF F63851430 i Ass. Migració i Ess-Migress amb CIF G67138933, que instrumenta
l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució
del projecte anomenat Centre de Promoció del Cooperativisme 2020-2021, per un import de
196.260,64 euros, equivalent 72,51% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 270.670,13 euros i una durada fins al 30/07/2021, 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 Plenari del Consell Municipal
el 17 de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar la despesa
total de 196.260,64 euros, dels quals 50.210,71 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0700/48903/43351 del pressupost de l'any 2020, 87.945,20 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0200/48903/23161 del pressupost de l'any 2020 i 58.104,73 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43351 del pressupost de l'any 2021,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual.
Facultar el comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de l'Ajuntament de
Barcelona, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com de
tots aquells documents que se'n derivin,
21. (20XC0270 - 20S08589) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i
Andromines Eines Assolides EMP, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió
directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat "Creació d'un
dispositiu d'integració de persones en situació d'irregularitat o en risc d'irregularitat
sobrevinguda", per un import de 298.436,96 euros, equivalent al 68,05% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 438.575,97 euros i una durada fins al
31/12/2021, 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 298.436,96 euros, dels quals
164.526,25 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43351 del pressupost de
l'any 2020, 24.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23161 del
pressupost de l'any 2020 i 109.910,71 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48903/43351 del pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost posterior a l'actual. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 3 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic
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i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Facultar el primer
tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
22. (20XC0272 20S08590) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Unió
de Pagesos amb CIF G0868742, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió
directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat Prova pilot i arrencada
CIAP_Unió de Pagesos, per un import de 336.500,00 euros, equivalent 71,24% del cost total
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 472.354,00 euros i una durada fins al
31/10/2021, 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 Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre de 2010. Declarar
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes
que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 336.500,00
euros, dels quals 216.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48847/43351
del pressupost de l'any 2020 i 120.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48847/43351 del pressupost de l'any 2021 condicionat a l'existència de crèdit adequat
suficient en el pressupost posterior a l'actual. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/10/2021, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula cinquena del conveni. Facultar el
primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
23. (20XC0371) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Amics,
Veïns i Comerciants de La Rambla, amb CIF G58129974, que instrumenta l'atorgament de la
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte
anomenat Campanya #Baixa a la Rambla', per un import de 105.451,50, equivalent 70% del
cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 105.451,50 euros i una durada
fins al 31/12/2021, 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 105.451,50 euros, dels quals
73.816,05 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43143 del pressupost de
l'any 2020, i 31.635,45 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43143 del
pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l'actual. Requerir l'entitat beneficiaria per tal que en un termini no
superior als 3 mesos des de la finalització de l'acció subvencionada, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts. Facultar la regidora Montserrat Ballarín Espuña de l'Ajuntament de
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents
que se'n derivin.
24. (20XC0376) Aprovar, el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del protocol General del Pla de Concertació
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.
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25. (498/20) Aprovar l'Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol General del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 formalitzat per les parts en data 7 de setembre de 2016.
26. (20xc0293) Disposar i obligar la despesa per import de 131.070,00 euros, per la
realització de "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"
distribuïts en 11.070,00 euros del pressupost del 2020 amb càrrec a la partida
0705/48903/92011, 110.000,00 euros del pressupost 2020 amb càrrec a la partida
0700/48702/43333 i 10.000,00 euros del pressupost 2020 amb càrrec a la partida
0300/48902/91224, a favor de PIMEC-Petita i Mitjana Empresa Catalunya amb NIF
G61512257. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos
de la finalització de l’activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts, d’acord amb allò establert al pacte quart del conveni.
27. (20xc0293) Disposar i obligar la despesa per import de 25.000,00 euros, per la realització
de "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" amb
càrrec a la partida 0200/48903/23271 del pressupost 2020, a favor de Fund. PIMEC amb NIF
G64609035. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos
de la finalització de l’activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts, d’acord amb allò establert al pacte quart del conveni.
28. (20xc0293) Disposar i obligar la despesa per import de 35.000,00 euros, per la realització
de "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" amb
càrrec a la partida 0200/48903/23271 del pressupost 2020, a favor de Fund. Salud y Persona
amb NIF G66743303. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a
tres mesos de la finalització de l’activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de
l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb allò establert al pacte quart del conveni.
29. (26831) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
la Gerència Urbanística Port Vell, relatiu a la utilització dels elements del mobiliari urbà
destinats a l'explotació publicitària que es troben ubicats en l'àmbit del Port Vell; autoritzar i
disposar la despesa, per a l'exercici de 2020, per un import de 87.026,84€ a favor de la
Gerència Urbanística Port Vell (NIF G-58535121), amb càrrec al pressupost d'enguany.
30. (DP-2020-27899) Acceptar la cessió gratuïta de propietat oferta per l'Institut Municipal de
l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona respecte de dos locals situats al carrer Bolívia núm.
49-61 amb el carrer Ciutat de Granada núm. 145-149 (identificats amb els números de finca
65.306 i 65.308 de la secció segona del Registre de la Propietat núm. 21), destinats a
equipament d'ús sanitari-assistencial i cultural, d'acord amb el planejament urbanístic vigent;
formalitzar-la en acta administrativa; inscriure la propietat dels locals en el Registre de la
Propietat.
31. (DP-2020-27935) Adquirir, a títol de compravenda, lliure d'ocupants i arrendataris, a la
societat ENCARNACION INVEST SL amb NIF núm. B60199767, la finca situada al carrer
Encarnació núm. 13-15 (identificada registralment com a finca núm. 20636/N de GRACIA-A
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del Registre de la Propietat núm. 4 de Barcelona) i la finca situada al carrer Encarnació núm.
17 (identificada registralment com a finca núm. 20638/N de GRACIA-A del Registre de la
Propietat núm. 4 de Barcelona); aprovar com a preu de la compravenda l'import de
6.000.000,00 euros, més l'import d'1.260.000,00 euros corresponent a l'IVA, que fan un total
de 7.260.000,00 euros. Autoritzar, disposar i abonar la despesa amb càrrec a la partida
pressupostària 0701 62298 15121 a favor de la societat propietària de les finques,
ENCARNACION INVEST SL amb NIF núm. B60199767; formalitzar la compravenda, prèvia
cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica
per a la Corporació municipal; i inscriure-les en el Registre de la Propietat.
32. (DP-2020-27950) Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2021, el contracte d'arrendament
de l'immoble local Mòduls "A i B" situat a les plantes " Segona, Tercera, Quarta i Cinquena"
de l'edifici Av. Diagonal, núm. 220, Local Mòduls "A i B" situats en les plantes "Segona,
Tercera, Quarta i Cinquena "de l'edifici av. Diagonal, núm. 230 i Local Mòduls "A, B i C",
situats a les plantes "Segona, Tercera, Quarta i Cinquena" del Edifici en av. Diagonal, núm.
240, amb INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A (NIF A-28027399), per un termini de 3
anys des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023, prorrogable per 1 any,
amb una renda mensual de 233.440€ més l'IVA i una provisió de despeses mensual de
37.672,28€ més IVA, per a ubicar-hi dependències municipals i amb subjecció a les normes
de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans i les modificacions
introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot
entenent que l'Ajuntament està exempt de l'obligació de constituir fiança d'acord amb el que
disposa l'article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans;
autoritzar i disposar la despesa per import d'11.328.389,44 €, IVA inclòs, de l'aplicació
pressupostària 0701 20200 93311, amb el següent desglossament: per l'exercici 2021,
3.654.087,91 €, IVA inclòs; per l'exercici 2022, 3.727.169,66 €, IVA inclòs; per l'exercici
2023, 3.947.131,87 €, IVA inclòs, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en
els exercicis corresponents; abonar trimestralment la renda acordada mitjançant la
presentació de la factura electrònica corresponent d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013,
de 27 de desembre; formalitzar el contracte d'arrendament, segons el redactat que consta a
l'expedient, que s'aprova, i donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
33. (3-148/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-148/2020 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 derivat del Conveni entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Barcelona per col·laborar en les obres de reforma, arranjaments i millora
(RAM) que siguin necessàries en els centres educatius públics de la ciutat de Barcelona, per
un import de 500.000,00 euros, per a l'any 2020, de conformitat amb la documentació i amb
la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable
20121095; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió d'Economia i Hisenda.
34. (3-149/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-149/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 687.997,70 euros, per finançar projectes municipals en matèria de turisme,
gestionats per la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de conformitat
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amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a
l'expedient, referència comptable núm. 20121091; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
35. (3-150/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-150/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 250.000,00 euros, per atendre transferència a Barcelona Activa SAU SPM per
fer front a despeses per l'adquisició de maquinari de xarxa electrònica, maquinari informàtic i
dispositius mòbils, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 20121191; i publicar
aquest acord a la Gaseta Municipal.
36. (3-151/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-151/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 500.000,00 euros, per atendre transferència a Foment de Ciutat per fer front
a despeses del projecte superilles socials, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
20121291; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
37. (3-152/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-152/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 50.000,00 euros, per atendre transferència a l'Institut de Cultura de Barcelona
per fer front a despeses de la Planificació i organització de l'exposició de mobles dissenyats
per Enric Miralles en el marc d'activitats commemoratives de l'Any Miralles, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a
l'expedient, referència comptable núm. 20121491; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
38. (20210004D) Adjudicar el contracte núm. 20001545, que té per objecte el servei de
direcció facultativa i assistència tècnica per al contracte de serveis del manteniment dels
paviments de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació pública sostenible a Bac
Engineering Consultancy Group SL-Ingenieros Emetres SLP (UTE Direc.Mant.Pavim.BCN2),
amb NIF U02894426, amb una baixa sobre el preu de sortida del 23%, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta m és avantatjosa, pel preu de 881.840,82 euros IVA inclòs, dels quals
728.794,07 euros corresponen al preu net i 153.046,75 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 18.371,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 220.460,21 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un import
(IVA inclòs) de 220.460,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 220.460,21 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un import
(IVA inclòs) de 202.088,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15321 0504. 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
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definitiva en 36.439,70 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
39. (20210004A1N) Alliberar la quantitat de 263.407,01 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20001545 que té per objecte servei de direcció facultativa i
assistència tècnica per al contracte de serveis del manteniment dels paviments de Barcelona
(2021-2025), amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa Bac Engineering Consultancy Group SL-Ingenieros Emetres SLP (UTE
Direc.Mant.Pavim.BCN2), amb NIF U02894426, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.487,66 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un
import (IVA inclòs) de 65.851,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 65.851,75 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un import
(IVA inclòs) de 65.851,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 60.364,10 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
41. (20XC0259) Aprovar el conveni a subscriure entre el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC) i l'Ajuntament de Barcelona per la col·laboració en el desenvolupament dels
projectes: a) Organització del XLIIIè Curset: Jornades internacionals sobre la intervenció en
el patrimoni arquitectònic: Paisatges industrials; b) Premi europeu d'intervenció en el
patrimoni arquitectònic ADDIPA, i c) Inventari d'Arquitectura Moderna, 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, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de
desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 31,25% del cost total del
projecte, que ascendeix a la quantitat total de 96.000,00 euros; declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en
l'expedient; autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/0503/48808/15011 del pressupost 2020 de la Gerència
d'Urbanisme, a favor del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), amb NIF
G65391815, per fer front a les despeses de l'esmentat conveni; requerir l'entitat beneficiària
per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè
del conveni i d'acord amb la normativa vigent; facultar la segona tinenta d'Alcaldia de
l'Ajuntament de Barcelona, l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per la seva signatura i la formalització
de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del present conveni.
42. (20SD0105CO) Aprovar el protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sobre l'estudi patrimonial i la transformació
arquitectònica vinculada al soterrament de les vies i de l'edifici de l'actual estació del
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ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Facultar a la segona tinenta d'Alcaldia, l'Il·lma Janet
Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentat protocol, així com la de tots aquells documents que
se'n puguin derivar. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
43. (19PL16723) Aprovar inicialment,de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la
ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb les determinacions de l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística que consta a
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; exposar-lo al públic pel
termini de dos mesos; prorrogar l'acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en
sessió de 17 d'octubre de 2019 (BOPB de 22 d'octubre de 2019), de conformitat amb l'article
73.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost
(en endavant TRLU) pel que fa a l'admissió de comunicats per a l'exercici d'activitats
regulades en els epígrafs següents de l'Ordenança municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública (OMAECP): 2.4.1. Jocs d'atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs;
2.4.1.2. Bingo; i 2.4.1.3. Casinos de joc; suspendre, també, l'atorgament de llicències i
l'admissió de comunicats per a la realització d'obres destinades a la implantació o ampliació
d'aquestes activitats; determinar que l'àmbit de suspensió que es prorroga és el delimitat i
grafiat en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, elaborat de conformitat amb el
punt 3 de l'article 73 del TRLUC, tenint en consideració que hi ha planejaments en tràmit o
vigents que incideixen en aquesta qüestió; determinar, també, a l'empara de l'article 74.1 del
TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de la
publicació al BOPB de l'acord de suspensió potestativa prèvia; precisar, de conformitat amb
l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, que es podran tramitar instruments o
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s'aprova inicialment; sotmetre'l al Consell Municipal
per a la seva aprovació definitiva; publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Districtes de l'Eixample i Sant Martí
44. (10BC 2020/060) Aprovar inicialment el Projecte Refós del "Projecte urbà de l'espai lliure
de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona "Canòpia Urbana". Àmbit
Tramvia" i la Fase 1 del "Projecte executiu d'ampliació del vestíbul de l'estació de metro de
Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny" als Districtes de Sant Martí i de l'Eixample de
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import de
21.445.070,35 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que
preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; sotmetre a informació pública durant el termini d'un mes
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de
més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
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Districtes de Sant Andreu i Sant Martí
45. (10BC 2020/076) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reforma de l'avinguda
Meridiana entre els carrers València i Navas de Tolosa/Josep Estivill (Fase 2), als districtes de
Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de
Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost d'1.737.681,39 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC);
sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un
dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Ciutat Vella
46. (16PL16418) Aprovar inicialment per donar dret al tràmit, de conformitat amb l'article
68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral d'adequació per l'ús
d'hotel de l'edifici protegit nivell B, situat al carrer Rambla 38, del districte de Ciutat Vella del
terme municipal de Barcelona; promogut per Alberto Teichman i altres; exposar-lo al públic
pel termini d'un mes; precisar que l'adopció d'aquest acord i l'exposició al públic es realitzen
per donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 459,
de 6 de febrer de 2020; sotmetre'l al Consell Municipal per a la seva resolució definitiva i
donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sants-Montjuïc
47. (20ju350) Crear l'Oficina de la Marina, per a impulsar el desenvolupament urbanístic,
social i econòmic de l'àmbit dels barris de la Marina i entorns. Adscriure l'Oficina de la Marina
a l'Institut Municipal d'Urbanisme, amb les funcions i dotacions que figuren a l'expedient, pels
motius i fonaments que figuren als informes que obren a l'expedient i que es donen per
reproduïts. Publicar aquest acord mitjançant inserció d'anuncis en el BOP de Barcelona, en el
Tauler d'edictes de la corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de major circulació
de la província. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
48. (20PL16817) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de regulació de l'equipament situat al carrer
Alfons XII cantonada amb el carrer Madrazo; promogut per JOSEL SLU; exposar-lo al públic
pel termini d'un mes; sotmetre'l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i
donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sant Martí
49. (20obo300) Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització dels carrers de Puigcerdà entre
Marroc i Pallars i dels carrers Cristòbal de Moura i Veneçuela entre Maresme i Josep Pla, al
Districte de Sant Martí, a Barcelona, d'iniciativa pública, d'acord amb l'Informe Tècnic del
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Projecte de data 19 d'octubre de 2020, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests
efectes es dona per reproduït, amb un import de 9.694.775,86 euros, inclòs el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA); d'acord amb allò que preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme; i sotmetre a
informació pública dit projecte, durant un termini d'un mes, a partir del dia següent de la
publicació de l'anuncia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels
de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi
al·legacions pertinents.
50. (19PL16750) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sòls qualificats de 22@T del "Pla de
Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc, Treball i
parcel·la del carrer Marroc 98-108; promoguda per Pere Quart SL; exposar-la al públic pel
termini d'un mes; sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donarne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
51. (20PL16816) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sols qualificats de 22@T de l'illa
delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho de Àvila i Pamplona; promoguda per la Junta
de Compensació del projecte de reparcel·lació del PMU de l'illa; exposar-la al públic pel
termini d'un mes; sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donarne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
52. (20XC0323 - 20S08465) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Privada i2CAT Internet i Innovació Digital a Catalunya (Fundació
i2CAT) que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del projecte "Pla
Barcelona Ciutat Digital", per un import total de 597.000,00 euros, corresponent al 4,87% del
cost total del projecte que ascendeix a 12.248.500 euros. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en
l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa total de 597.000,00 euros a favor de la Fundació
i2CAT, amb CIF G63262570, amb càrrec a les partides i pressupostos següents: 75.000,00
amb càrrec a la partida D/0300/48903/92612 del pressupost de la Gerència d'Àrea d'Agenda
2030, Transició Digital i Esports, amb el següent desglossament: 25.000 euros amb càrrec al
pressupost 2020; 25.000 euros amb càrrec al pressupost 2021; i 25.000 euros amb càrrec al
pressupost 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per als exercicis
posteriors a l'actual; i, 522.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903/23033/0200 del
pressupost de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb
el següent desglossament: 270.000 euros amb càrrec al pressupost 2020; 150.000 euros
amb càrrec al pressupost 2021; i, 102.000 euros amb càrrec al pressupost 2022, condicionat
a l'existència de crèdit adequat i suficient per als exercicis posteriors a l'actual. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització
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del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de
l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. Facultar l'Il·lma. Sra.
Laia Bonet Rull, tercera tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de
documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
53. (20XC0333 (0474/20)) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en matèria d'aplicació del
Reglament (UE) 576/2013, de 12 de juny de 2013, relatiu als desplaçaments d'animals de
companyia sense ànim comercial, pel qual s'estableix com a centre designat autoritzat, a
l'efecte del control d'entrada d'animals de companyia per l'aeroport Josep Tarradellas
Barcelona- El Prat i el Port de Barcelona, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia;
Facultar el Sr. Xavier Paton Morales, gerent d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports,
per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Districte de les Corts
54. (200200001 / 20C00012) Convalidar la suspensió de la tramitació del contracte número
20C00012, de concessió de serveis que té per objecte la gestió i explotació del Centre
Esportiu Municipal Arístides Maillol, la qual va ser publicada en el perfil del contractant en
data 23/10/2020, motivada per la detecció de diversos errors en la documentació
preparatòria i aixecar l'esmentada suspensió de conformitat amb la rectificació que s'estableix
tot seguit; rectificar, de conformitat amb l'article 109.2 LPAC i 122.1 LCSP, els següents
errors materials: 1) A la clàusula 9.1 del PCAP, apartat 1: On diu "Per la millora del pla de
qualitat en l'atenció als usuaris de la instal·lació en la realització del programa esportiu
establert en la clàusula 6 del plec de condicions tècniques.", ha de dir "Per la millora del pla
de qualitat en l'atenció als usuaris de la instal·lació en la realització del programa esportiu
establert en la clàusula 5 del plec de condicions tècniques. 2) A la clàusula 9.1 del PCAP,
apartat 2: On diu: "Per la millora del pla de qualitat en l'organització d'activitats dins del
programa bàsic de promoció esportiva establert en la clàusula 8 de plec de condicions
tècniques.", ha de dir: "Per la millora del pla de qualitat en l'organització d'activitats dins del
programa bàsic de promoció esportiva establert en la clàusula 7 de plec de condicions
tècniques. 3) A l'estudi de viabilitat econòmic financer, a la part de les despeses, manca
incorporar l'import de 4.000 euros en concepte de coordinació i monitoratge de les activitats,
i per tant, on consta que el total de despeses era de 185.140,48 euros hauria de ser de
189.140,48 euros. Publicar de nou l'anunci de licitació i la documentació esmenada al perfil
del contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya, i en conseqüència atorgar un nou termini de 15 dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació de l'anunci en el perfil de contractant de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, per a la presentació de les sol·licituds
de participació per part dels licitadors que vulguin concórrer. Tenir per presentades i
acceptades les sol·licituds de participació dels licitadors presentats i atorgar als esmentats
licitadors el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de
l'anunci en el perfil de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, per a -si és del seu interès- retirar la seva sol·licitud de participació.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Sant Martí
55. (20151037) Aprovar la continuïtat en la prestació del servei, pel període comprès entre el
18 de setembre de 2019 i fins el 31 de desembre de 2020, data de formalització del nou
contracte, d'acord amb es preveu a l'article 235.a) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la clàusula 3 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars corresponent del contracte núm. 15C00006,
adjudicat per la Gerència Municipal en data 28 de juliol de 2015, a la concessionària Fundació
privada club esportiu Júpiter, amb CIF G62719935, que té per objecte la concessió de la
gestió i explotació del Camp de Futbol Júpiter.
56. (20141056) Aprovar la continuïtat en la prestació del servei, pel període comprès entre el
27 d'agost de 2018 i fins el 31 de desembre de 2020, data de formalització del nou contracte,
d'acord amb es preveu a l'article 235.a) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la clàusula 3 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars corresponent al contracte núm., 14C00006, adjudicat
per la Gerència Municipal en data 29 de juliol del 2014, a la concessionària Club Esportiu Vila
Olímpica, amb CIF G63607022, que té per objecte la concessió de la gestió i explotació del
Camp de Futbol Clot de la Mel.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
57. (20200064) Iniciar l'expedient per a la contractació de la gestió del serveis que té per
objecte la gestió del Servei d'orientació, suport i acompanyament a persones immigrades
(SOAPI) a la ciutat de Barcelona Servei, amb núm. de contracte 20003959, mitjançant
tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació d'1.011.249,78 d'euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.838.635,96 euros; Declarar
la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a l'expedient; 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 919.317,98 euros i import
de l'IVA de 91.931,80 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 505.624,89 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, un import (IVA inclòs) de
505.624,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200; 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. Declarar la improcedència de la revisió de preus amb motiu
amb motiu de l'article 103 de la LCSP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
58. (20160338 ) Acordar la continuïtat del contracte 16003530-004 que té per objecte la
Gestió del Servei d'Atenció Socioeducativa (SAS) de l'Agència ABITS (Agència per a
l'Abordatge Integral del Treball Sexual), adjudicat a l'empresa Fundació Surt, Fundació de
Dones, amb NIF G64404213, pel temps indispensable fins a l'adjudicació del següent
contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, comprès des de l'1.01.2021 fins
al 30.09.2021, per un import total de 371.840,97 euros (exempt IVA), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de
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l'esmentat contracte per un import de 371.840,97 euros, IVA exempt, amb càrrec a la partida
i el pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 371.840,97 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23172 0200.
Atès que la pròrroga del contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució,
se'n sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici 2021. 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.
59. (2020/168 IMPD) Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ajuntament de Barcelona a través
de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de 20 de desembre de 2018, per a la
prestació del servei dels Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) als
Districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris, per a l'exercici comprés entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2021. Autoritzar per a la seva formalització al gerent de l'Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat.
60. (20160409) Aprovar el segon Protocol addicional per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la COVID-19 per al 2020
del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament
Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.
61. (20200464) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona (ICAB) amb NIF núm. Q0863003J, per a l'execució del projecte
anomenat "Constitució d'un servei d'orientació jurídica en el Centre d'Internament
d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona" amb la finalitat d'auxiliar i orientar jurídicament
a les persones estrangeres que es troben ingressades en aquest per evitar-los una carència
específica d'atenció i orientació a la que es poden veure sotmesos si no obtenen un primer
consell orientatiu sobre la seva situació en el centre o sobre el procediment sancionador del
que deriva el seu internament, 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 30.000,00 euros, equivalent al 49,43% del cost total del projecte que ascendeix
a la quantitat total de 60.697,63 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'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona (ICAB), amb NIF núm. Q0863003J, la despesa total de 30.000,00 euros, equivalent
al 49,43% del cost total del projecte (60.697,63 euros) a càrrec de la partida
0200/48637/23252, del pressupost de l'any 2020 de la Direcció de 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 vuitena del conveni. Facultar a
l'Il·lm. Sr. Marc Serra i Solé, regidor de Drets de Ciutadania i Participació, per a la signatura
de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
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62. (20200457) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació 11
de Març afectats del Terrorisme amb NIF núm. G83987859, per a l'execució del projecte
"Assessorament i acompanyament jurídic de persones afectades per el 17 A", amb la finalitat
de poder facilitar l'assessorament i acompanyament jurídic necessari d'aquelles persones que,
amb motiu dels atemptats terroristes del 17 d'agost de 2017 a la ciutat de Barcelona, van
resultar-ne afectades, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa 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
50.000,00 euros, equivalent al 45,23% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 110.551,00 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 Associació 11 de Març afectats del
Terrorisme amb NIF núm. G83987859, la despesa total de 50.000,00 euros, equivalent al
45,23% del cost total del projecte (110.551,00 euros) a càrrec de la partida 0200 48903
23252 del pressupost de l'any 2020 de la Direcció de serveis de 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.
Districte de Ciutat Vella
63. (20192001) Reconèixer l'import d'indemnització 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, a favor de l'empresa ESPORT3 SERVEIS
ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713 per la quantitat de 46.784,44 euros pel període
comprés entre el 14 de març de 2020 i el dia 20 de juny de 2020, de conformitat amb
l'informe tècnic emès en data 1 de desembre de 2020. Autoritzar, disposar i reconèixer
l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/23232 0601 de l'exercici 2020.
Notificar el present acord a l'empresa contractista. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
64. (20192001) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de
desembre de 2021, 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,
per un import total de 433.549,72 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 433.549,72 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al
pressupost amb el desglossament següent: un import de 433.549,72 euros (IVA inclòs) a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències 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
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Nou Barris
65. (20010012/20000936L01) Alliberar la quantitat de 39.026,00 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20000936L01, que té per objecte la Gestió dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública sostenible, Lot 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil Vallbona i Casal
Infantil La Trinitat Nova, el qual ha estat adjudicat a l'empresa INCOOP, S.C.C.L., amb NIF
F60137411, retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i al pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.024,00euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212/0608; un import (IVA inclòs) de
3.002,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212/0608. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports
66. (20010012/20000936L02) Alliberar la quantitat de 20.877,26 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20000936L02, que té per objecte la Gestió dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública sostenible, Lot 2: Ludoteca La Guineu, Casal infantil Les Roquetes, Casal infantil
Canyelles i Pati de l'escola Prosperitat, el qual ha estat adjudicat a l'empresa RELLEU
CULTURAL S. amb NIF B66987769, retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i al
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.727,88 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212/0608; un
import (IVA inclòs) de 149,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212/0608. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
67. (20010012/20000936L03) Alliberar la quantitat de 19.632,05 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20000936L03, que té per objecte la Gestió dels
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública sostenible, Lot 3: Casal Infantil El Turó, Casal Infantil Vilapicina i Ludoteca Sóller, el
qual ha estat adjudicat a l'empresa RELLEU CULTURAL SL amb NIF B66987769, retornar-lo a
les aplicacions pressupostàries i al pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 19.578,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212/0608; un import (IVA inclòs) de 53,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212/0608. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Andreu
68. (20000032) Alliberar la disposició de la despesa del contracte 20000032-001 que té per
objecte el Servei de gestió dels CGG Bascònia i Trinitat Vella (minoració per inici prestació
servei posterior al previst), per un import de 43.915,35 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 720,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609; un import (IVA inclòs) de 43.195,35 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609. Donar compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
69. (2020-0124) Aprovar el conveni (codi de conveni 20XC0337) entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
de concessió directa i de caràcter excepcional per al desenvolupament del projecte de
l'Acadèmia Europea Barcelona Knowledge Hub 2020-2021 (BKH-AE), per un import de
121.000,00, equivalent al 44,65% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 271.000,00 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
6.1 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'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb NIF G08674327, la despesa per un import de
60.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/32626 del pressupost de
l'any 2020 i per un import de 60.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48902/32626 del pressupost de l'any 2021. Condicionar la seva realització a l'existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des del 31 de
desembre de 2021, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb
el pacte setè del conveni. Facultar l'Ilm. Sr. Joan Subirats i Humet, tinent d'Alcaldia de
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la
de tots aquells documents que se'n derivin.
70. (2020-0125) Aprovar el conveni (codi de conveni 20XC0335) entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona, que instrumenta
l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per al
desenvolupament del projecte "Reforçar la ciutat de Barcelona com a referent en recerca i
translació en salut global", per un import de 250.000,00, equivalent al 50 % del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 500.000,00 euros i una durada fins al 31 de
desembre de 2020, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel 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 250.000,00 euros, dels quals
50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23271 0200 del pressupost
de l'any 2020, 100.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48741/23291
0200 del pressupost de l'any 2020, 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48902/15011 0500 del pressupost de l'any 2020, i 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/48902/32626 0800 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 el tinent d'Alcaldia l'Im. Sr. Joan Subirats Humet, la tinenta
d'Alcaldia Ilma. Sra. Laura Pérez Castaño i la tinenta d'Alcaldia Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, per
a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
71. (2020-0127) Aprovar el conveni (codi de conveni 20XC0354) entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center que instrumenta l'atorgament
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d'una subvenció de concessió directa i de caràcter excepcional per al desenvolupament del
projecte "Programa ALFAcognició", per un import de 150.000,00 euros, equivalent al 50% del
cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 300.000,00 euros i una durada
fins al 31 de desembre de 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 6.1 i 6.3 .de la Normativa General
Reguladora de les Subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre
de 2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades
en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar a favor de la Fundació
BarcelonaBeta Brain Research Center, amb NIF G-65895401, la despesa per un import de
150.000,00 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 2020:
50.000,00 euros a càrrec de l'aplicació 0800-48902-32626 del pressupost 2020 de la
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat; 27.000,00 euros a càrrec de
l'aplicació 0700-48902-43333 del pressupost 2020 de la Gerència d'Àrea d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica; 73.000,00 euros a càrrec de l'aplicació 0200-48903-31111
del pressupost 2020 del Departament de Salut. 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. Joan Subirats i Humet, tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents
que se'n derivin.
72. (20XC0195-001 (2020/0078)) Prorrogar el conveni de cooperació entre el Servei Català
de la Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per a l'ocupació del
Pavelló de la Vall d'Hebron com a PAV-Salut, aprovat per la Comissió de Govern en data 10
de setembre de 2020, fins al 28 de febrer de 2021, d'acord amb clàusula cinquena del
conveni i de conformitat amb els informes que consten a l'expedient; facultar la gerent de
l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Sra. Marta Clari Padrós, per signar la
pròrroga del present conveni i per dur a terme les actuacions necessàries per a la millor
concreció, adaptació i execució del present acord, donant-ne compte a la Comissió de Govern.
Districte de Ciutat Vella
73. (20192000) Modificar, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L02 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic Convent
Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa TRÀNSIT PROJECTES SL amb
NIF B59489351, consistent en reduir de forma proporcional l'import anual del cànon a abonar
de l'any 2020 en un import de 4.035,12 euros, d'acord amb els informes i documentació que
consta a l'expedient. Requerir l'adjudicatari 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 d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
74. (192/2017) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 23.11.2020
l'import d'indemnització a favor de TRANSIT PROJECTES, S.L. amb NIF B59489351 per la
quantitat de 18.049,18 euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia
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09.06.2020, del contracte 17004016 de Gestió Centre Cívic Vil·la Urània. Autoritzar, disposar
i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711 0605 de
l'exercici 2020. Notificar la present resolució al contractista. Donar compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports
75. (50000/2017) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 11.11.2020
l'import d'indemnització a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU amb NIF B60641925 per la
quantitat de 19.776,11 euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia
09.06.2020, del contracte 16C00021 de Gestió de serveis públics Centre Cívic Sarrià .
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida
D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. Notificar la present resolució al contractista. Donar
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
76. (50001/2017) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 26.10.2020
l'import d'indemnització parcial a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU amb NIF
B60641925 per la quantitat de 20.217,66 euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i
el dia 09.06.2020 del contracte 16C00026 de Gestió del Centre Cívic Vil·la Florida. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711
0605 de l'exercici 2020. Notificar la present resolució al contractista, i donar compte a la
Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.
Districte de Gràcia
77. (20172040) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 20 d'octubre
de 2020, l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740 per la
quantitat de 14.611,66 euros, pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia
14.06.2020, data en la qual es va produir l'aixecament de la suspensió parcial a través de la
formalització de l'acta del contracte núm. 17C00002, que té per objecte la Gestió i explotació
del servei de tallers, informació i gestió de sales del Centre Cívic de La Sedeta. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària
D/22611/33711 0606 de l'exercici 2020. Notificar la present resolució al contractista. Donarne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
78. (20190134) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Entitat Centre Moral i Instructiu de Gràcia, amb NIF G08713273, signat en data 16 de juliol
de 2019, per a la PROMOCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS CENTRE MORAL, que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, per
l'execució del projecte anomenat "PROMOCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS CENTRE MORAL",
per un import de 18.000,00 euros, equivalent al 11,67% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 154.224,00 euros, 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, aprovada pel
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, i una durada des de l'1 de gener de 2021 i fins al
31 de desembre de 2021, de conformitat amb la clàusula desena de l'esmentat conveni.
Ampliar l'autorització i disposició de despesa, a favor de Centre Moral i Instructiu de Gràcia,
amb NIF G08713273, per a la PROMOCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS CENTRE MORAL, per un
import de 18.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/33411 del
pressupost de l'any 2021, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a
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l'exercici 2021. Abonar l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia signatura del present acord
per ambdues parts. Requerir l'entitat beneficiària, per tal que en el termini màxim de tres
mesos a partir de la finalització de l'activitat, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament i justificació dels fons rebuts. Facultar al regidor del Districte de Gràcia per a la
signatura de la formalització de la pròrroga del present conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
Districte d'Horta-Guinardó
79. (18002495L01-002) Ratificar la suspensió parcial del contracte núm. 18002495L01,
adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, que té per objecte la gestió
integral i l'administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, 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 21 d'abril de 2020. Ratificar l'aixecament de la suspensió del
contracte núm. 18002495L01 que té per objecte la gestió integral i l'administració de les
ludoteques Arimel i El Galliner, des del dia 28 de juny de 2020 de conformitat amb l'acta
d'aixecament de la suspensió del contracte amb número 18002495L01 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 d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
80. (18002495L01-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins al
31 de desembre de 2022, el contracte 18002495L01 que té per objecte la gestió i
administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, del Districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a
l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de 384.891,17 euros
(exclòs d'IVA), 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 192.445,59 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import de 192.445,59 euros, exempt d'IVA, de l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0607, 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 192.445,58
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import de 192.445,58 euros, exempt d'IVA, a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2021. Requerir l'adjudicatari per la formalització de la pròrroga 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.
81. (18002495L02-002) Ratificar la suspensió parcial del contracte de serveis 18002495L02,
que té per objecte la gestió integral i l'administració dels casals infantils Guinardó, La Torre,
Teixonera i L'Ànec del Districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a INCOOP SCCL, amb NIF
F60137411 des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins a l'aixecament d'aquesta, de
conformitat amb l'acta de suspensió parcial del contracte de data 21 d'abril de 2020. Ratificar
l'aixecament de la suspensió del contracte de serveis 18002495L02, que té per objecte la
gestió integral i l'administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i L'Ànec del
Districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, de conformitat
amb l'acta d'aixecament de la suspensió del contracte amb número 18002495L02 i amb la
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documentació presentada de seguretat i salut pública que s'acompanya a la mateixa acta.
Notificar la present resolució al contractista. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
82. (18002495L02-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins al
31 de desembre de 2022, el contracte 18002495L02 que té per objecte els Casals Infantils
Guinardó, La Torre, Teixonera i L'Ànec del Districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa
INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de 673.823,03 euros (exclòs d'IVA),
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 336.911,52 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 278.439,27 euros i import IVA de 58.472,25 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0607, 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 336.911,51 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 278.439,26 euros i import IVA
de 58.472,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0607,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. Requerir
l'adjudicatari per la formalització de la pròrroga 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.
83. (20S00188-002) Aprovar la pròrroga des del dia 1 de gener de 2021 al 31 de desembre
de 2021 del conveni de col·laboració per la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del
Districte d'Horta-Guinardó, entre l'Ajuntament de Barcelona i Consell Joventut Dte. VII HortaGuinardó, amb NIF G59168641, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional, 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,
per un import de 77.850,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
77.850,00 euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/48522/23221 0607, a favor de Consell Joventut Dte. VII Horta-Guinardó,
amb NIF G59168641, pel conveni de col·laboració per la gestió cívica del Punt d'Informació
Jove del Districte d'Horta-Guinardó, sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Requerir l'entitat beneficiària per tal
que, en el termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el
balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts.
Facultar la Ima. Sra. M. Rosa Alarcón Montañés, regidora del Districte d'Horta-Guinardó, per
a la signatura de la pròrroga del present Conveni.
Districte de Sant Andreu
84. (09-CONV-618/2020) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
-Districte de Sant Andreu- i la Fundació Trinijove, per a la realització del projecte programa
de formació i inserció (PFI) per a joves del Districte de Sant Andreu, amb una durada des de
la signatura del conveni i fins al 31 de juliol de 2021; atorgar una subvenció directa amb
caràcter excepcional a la Fundació privada Trinijove amb NIF G59546556, per un import total
26
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
24 de desembre del 2020

CSV: 1935-282c-96f1-f7d6

de 24.142,50 euros per a l'anualitat 2020, i de 16.095,00 euros per a l'anualitat 2021,
equivalent al 75% del cost total del projecte de 53.650,00 euros, d'acord amb l'establert als
articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de l'Ajuntament; autoritzar i
disposar la despesa de 40.237,50 euros, amb el desglossament de 24.142,50 euros per a
l'anualitat 2020, i de 16.095,00 euros per a l'anualitat 2021, amb càrrec a la partida
pressupostària 48903/92412, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, per
subvencionar l'execució del projecte programa de formació i inserció (PFI) per a joves del
Districte de Sant Andreu; requerir l'entitat beneficiària per tal que en el termini de 3 mesos
des del 31 de desembre de 2020, presenti la justificació dels fons rebuts en l'anualitat 2020, i
en el termini de 3 mesos des del 31 de juliol de 2021, presenti la justificació dels fons rebuts
en l'anualitat 2021, d'acord amb el què estableix l'article 10è de la Normativa general de
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, així com les justificacions parcials que s'hi
estableixen. Facultar la gerent del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l'esmentat
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
85. (09-CONV-554.1/2020) Aprovar la pròrroga del conveni de gestió cívica entre
l'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu, i la Federació Torre la Sagrera, per a la
gestió de l'equipament del Casal de Barri Torre la Sagrera, pel període 1 de gener de 2021
fins al 31 de desembre de 2021. Atorgar una subvenció extraordinària mitjançant concessió
directa, a favor de la Federació Torre la Sagrera, amb NIF G67020008, per un import de
116.446,20 euros per a l'anualitat 2021, equivalent al 77,14% del cost total del projecte,
d'acord amb l'establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de
l'Ajuntament; autoritzar i disposar la despesa de 116.446,20 euros amb càrrec al pressupost
2021 i a la partida 48999/92416, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la
partida corresponent per a aquest exercici, per subvencionar l'execució del projecte que té
per objecte la gestió cívica de l'equipament municipal Casal de Barri Torre la Sagrera;
requerir l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2022, presenti la
justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu amb aportació d'informe
d'auditor condicionat al compliment dels requisits de l'article 74.1 del RD 887/2006, d'acord
amb el què estableix l'article 10è de la Normativa general de subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona. Facultar la regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Lucia Martín González,
per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.
86. (09-CONV-588.1/2020) Aprovar l'Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu, i la Federació d'entitats Socioculturals
Espai 30, per al desenvolupament del projecte sociocultural "Espai 30-La Sagrera", pel
període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022; atorgar una
subvenció excepcional mitjançant concessió directa, a favor de la Federació d'entitats
Socioculturals Espai 30, amb NIF G66694209, per un import de 43.738,72 euros, per a
l'anualitat 2021, i de 43.738,72 euros, per a l'anualitat 2022, equivalent al 80,91% i al
74,79% del cost total del projecte per a cadascun dels exercicis respectius, d'acord amb
l'establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de l'Ajuntament; autoritzar i
disposar la despesa de 87.477,44 euros, amb el desglossament de 43.738,72 euros per a
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l'exercici 2021 i 43.738,72 euros per a l'exercici 2022, amb càrrec als pressupostos 2021 i
2022 i partida 48902/92416, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en la
partida corresponent per a aquests exercicis, per subvencionar el desenvolupament del
projecte sociocultural "Espai 30 - La Sagrera"; requerir l'entitat beneficiària per tal que, abans
del 31 de març de 2023, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte
justificatiu amb aportació d'informe d'auditor condicionat al compliment dels requisits de
l'article 74.1 del RD 887/2006, d'acord amb el què estableix l'article 10è de la Normativa
general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, sense perjudici de la justificació de
cada anualitat, d'acord amb el que estableixen el conveni i l'addenda de pròrroga.
87. (09-CONV-606.1/2020) Aprovar la pròrroga del conveni de gestió cívica entre
l'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu, i l'Associació Veïnal Sant Andreu Sud,
per a la gestió de l'equipament del Casal de Barri Can Portabella, pel període 1 de gener de
2021 fins el 31 de desembre de 2021. Atorgar una subvenció extraordinària mitjançant
concessió directa, a favor de l'Associació Veïnal Sant Andreu Sud, amb NIF G58460338, per
un import de 111.500,00 euros per a l'anualitat 2021, equivalent al 78,23% del cost total del
projecte, d'acord amb l'establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de
l'Ajuntament; autoritzar i disposar la despesa de 111.500,00 euros amb càrrec al pressupost
2021 i a la partida 48902/92416, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la
partida corresponent per a aquest exercici, per subvencionar l'execució del projecte que té
per objecte la gestió cívica de l'equipament municipal Casal de Barri Can Portabella; requerir
l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2022, presenti la justificació dels
fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor condicionat
al compliment dels requisits de l'article 74.1 del RD 887/2006, d'acord amb el què estableix
l'article 10è de la Normativa general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Facultar la
regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Lucia Martín González, per a la signatura de
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de Sant Martí
88. (20204005) Adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar a l'Associació de
Veïnes i Veïns de Diagonal Mar, amb NIF G58558479, per haver obtingut la millor puntuació
d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la
gestió cívica, i aprovar el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats
pel desenvolupament de tallers i activitats. Aprovar el conveni entre l'Associació de Veïnes i
Veïns de Diagonal Mar, amb NIF G58558479, i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió
cívica del casal de Barri Diagonal Mar. Disposar la despesa a favor de l'Associació de Veïnes i
Veïns de Diagonal Mar, amb NIF G58558479, en concepte de subvenció prevista a la base
quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de
30.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de
l'any 2021, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat
beneficiària 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 a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti
justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria
justificativa del cost total del projecte. Facultar l'lm. Sr. David Escudé Rodríguez per la
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signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva
execució. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
89. (20204006) Adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l'Associació Enxarxa, Pla
Comunitari Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, per haver obtingut la millor puntuació
d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la
gestió cívica, i aprovar el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats
pel desenvolupament de tallers i activitats. Aprovar el conveni entre l'Associació Enxarxa, Pla
Comunitari Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, i l'Ajuntament de Barcelona per a la
gestió cívica del casal de Barri Besòs. Disposar la despesa a favor de l'Associació Enxarxa, Pla
Comunitari Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, en concepte de subvenció prevista a la
base quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de
50.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de
l'any 2021, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat
beneficiària 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 a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti
justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria
justificativa del cost total del projecte. 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. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
90. (20204008) Adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri La Palmera a l'Associació de Veïns
la Palmera Centre, amb NIF G62962253, per haver obtingut la millor puntuació d'acord amb
els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i
aprovar el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel
desenvolupament de tallers i activitats. Aprovar el conveni entre l'Associació de Veïns la
Palmera Centre, amb NIF G62962253, i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió cívica del
casal de Barri La Palmera. Disposar la despesa a favor de l'Associació de Veïns la Palmera
Centre, amb NIF G62962253, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les
bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros a
càrrec de l'aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de l'any 2021,
condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat beneficiària 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 a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un
compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost
total del projecte. 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. Donar-ne compte a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
91. (20204009) Adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou a
l'Associació de Veïnes i Veïns Vila de la Olímpica - Can Gili Nou per haver obtingut la millor
puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de
l'adjudicació de la gestió cívica, i aprovar el projecte de gestió presentat, amb la proposta de
preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. Disposar la despesa a favor de
l'Associació de Veïnes i Veïns de la Vila Olímpica - Can Gili Nou, amb NIF G60332327, en
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concepte de subvenció prevista a la base quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de
la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 489.03 924.16
06.10 del pressupost de l'any 2021, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient.
Requerir l'entitat beneficiària 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 a partir de la data de
finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure
memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. Facultar el regidor del
districte de Sant Martí per a la signatura de l'esmentat conveni. Donar-ne compte a la
Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
92. (20204010) Adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Bac de Roda a l'Associació
Cultural i Social Bac de Roda, amb NIF G65543209, per haver obtingut la millor puntuació
d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la
gestió cívica, i aprovar el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats
pel desenvolupament de tallers i activitats. Aprovar el conveni entre l'Associació Cultural i
Social Bac de Roda, amb NIF G65543209, i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió cívica
del casal de Barri Bac de Roda. Disposar la despesa a favor de l'Associació Cultural i Social
Bac de Roda, amb NIF G65543209, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les
bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 50.000,00 euros a
càrrec de l'aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de l'any 2021,
condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat beneficiària 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 a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un
compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost
total del projecte. 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. Donar-ne compte a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
93. (20211000) Alliberar la quantitat de 83.930,04 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, 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, el qual ha estat adjudicat a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E, i
retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(exempt d'IVA) de 41.965,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92414 0610; un import (exempt d'IVA) de 41.965,02 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92414 0610.
Donar-ne compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
94. (20181001) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 20 de juliol de
2020, l'import d'indemnització per suspensió del contracte núm. 17005714, que té per
objecte els serveis de gestió dels casals infantils del Districte de Sant Martí, a favor de la
FUNDACIÓ PERE TARRES, amb NIF R5800395E, en una quantitat de 52.596,36 euros pel
període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 14 de juny de 2020. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida 226.11 920.11 de
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l'exercici 2020. Notificar la present resolució al contractista. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (537/2020) Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia
Urbana, tal i com es detalla a l'annex que consta a l'expedient. Publicar aquest acord en la
Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
2. (507/20) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i FUNDACION TELEFONICA, per la realització del "PROYECTO 42
BARCELONA" dirigit a fomentar el talent digital a partir d'una metodologia innovadora,
intensiva i selectiva, obert a tota la ciutadania, gratuït i amb vocació inclusiva i que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa, de conformitat amb
els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona, per un import de 2.500.000€, dels quals 1.883.000 euros aniran a càrrec del
pressupost vigent i 617.000 euros a càrrec del pressupost 2021, que correspon al 35,62% del
cost total del Projecte per import de 7.019.000€ a favor de FUNDACION TELEFONICA;
declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en
l'expedient; cedir els espais les plantes baixes dels blocs A i B del Parc Tecnològic de
Barcelona Activa, ubicat al carrer Marie Curie 8-14 de Barcelona (Districte de Nou Barris),
durant l'execució del Projecte i assumir-ne les despeses de manteniment inherents a aquests
espais en benefici del Projecte. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 1.883.000
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del Pressupost de l'any 2020 i de
617.000 euros a càrrec del pressupost 2021, condicionada aquesta darrera quantitat a la
corresponent disponibilitat pressupostària; requerir a l'entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 6 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
primer tinent d'Alcaldia, per a la signatura del conveni. Donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
3. (2020-0126) Aprovar el conveni (codi de conveni 20XC0339) entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció de concessió directa i de caràcter excepcional per al
desenvolupament a Barcelona de la 3ra Conferència Mundial d'Educació Superior de la
UNESCO, per un import de 250.000,00, equivalent al 15% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total d'1.674.046,00 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 6.1 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'Associació Catalana d'Universitats Públiques
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(ACUP), amb NIF G-64138910, la despesa per un import de 125.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48902/32626 del pressupost de l'any 2020 i per un import de
125.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/32626 del pressupost de
l'any 2021. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2021, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ilm. Sr.
Joan Subirats i Humet, tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, per a la
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
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