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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 21 d'octubre de 2021.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 21 d'octubre de 2021, s'hi reuneix la
Comissió de Govern, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. regidora Ada
Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull,
Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi
Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau González
Val, Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i
Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que
certifica.
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado i David Escudé Rodríguez.
També hi és present la gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 14 d'octubre de
2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comuniquen les resolucions
següents:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
Districte de Ciutat Vella
1. (2021/1028) La gerent del Districte de Ciutat Vella, el 30 de setembre de 2021, APROVÀ la
pròrroga, amb efectes des del 14 d'octubre del 2021 fins el 13 d'octubre del 2022, del
Memoràndum de coordinació entre el Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat per a
impulsar la Secretaria tècnica del programa de Baixos de Protecció Oficial (BPO) i altres
iniciatives de dinamització econòmica i comunitària.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de Ciutat Vella
2. (601.2021.091) El director general de BIMSA, el 4 de octubre de 2021, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les "Obres del nou recinte per estació transformadora del
conjunt, així com proporcionar estanqueïtat a tot el conjunt edificat, de la Casa-Fàbrica de
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Can Seixanta, al carrer Riereta 18, 20, 22 de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible.", amb un pressupost de licitació de 439.182,81 euros, IVA exclòs, que incloent
IVA ascendeix a la quantitat de 531.411,20 euros i un valor estimat de 527.019,37 euros, IVA
exclòs i una durada de 4 mesos.
3. (611.2021.046L01) El conseller delegat de BIMSA, el 23 de setembre de 2021, ha resolt
adjudicar el contracte de les "Obres relatives al projecte de millora de la senyalització vertical
a la ciutat de Barcelona 2020-2021. Lot 1: Districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les
Corts i Sarrià-Sant Gervasi, amb mesures de contractació pública sostenible", a la mercantil
Señalizaciones Jica, SA, per un import de 266.225,92 euros, IVA exclòs, que incloent IVA
ascendeix a la quantitat de 322.133,36 euros i una durada de 4 mesos.
4. (601.2021.068) El conseller delegat de BIMSA, el 23 de setembre de 2021, ha resolt
adjudicar el contracte de les "Obres de rehabilitació integral del Museu Martorell al Parc de la
Ciutadella al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Fase 1 i addicionals), amb mesures de
contractació pública sostenible", a la mercantil Urcotex Inmobiliaria, SLU, per un import de
2.527.615,92 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 3.058.415,26
euros i una durada de 13 mesos.
Districte de l'Eixample
5. (602.2021.061) El conseller delegat de BIMSA, el 28 de setembre de 2021, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les "Obres de rehabilitació de la llanterna de
l'Auditori de Barcelona, al Districte de l'Eixample de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible.", amb un pressupost de licitació de 861.505,61 euros, IVA exclòs, que
incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.042.421,78 euros i un valor estimat d'1.033.806,73
euros, IVA exclòs i una durada de 6 mesos.
6. (602.2021.013) El conseller delegat de BIMSA, l'1 d'octubre de 2021, ha resolt adjudicar el
contracte de les "Obres relatives al projecte executiu actualitzat d'arranjament del c. Villarroel
entre Gran Via de les Corts Catalanes i el c. Provença i renovació de l'enllumenat, al districte
de L'Eixample. Fase2: Separata Tram comprés entre l'Av .de Roma i el c. Provença, amb
mesures de contractació pública sostenible", a la mercantil MiJ Gruas, SA, per un import de
493.877,57 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 597.591,86 euros
i una durada de 6 mesos.
Districte de Sants-Montjuïc
7. (114.2021.005) El conseller delegat de BIMSA, el 21 de setembre de 2021, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les "Obres de remodelació de la urbanització en el
tram de la cortina davantera del Castell de Montjuic a Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible.", amb un pressupost de licitació de 1.130.974,74 euros, IVA
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.368.479,43 euros i un valor estimat
d'1.357.169,69 euros, IVA exclòs i una durada de 10 mesos.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
8. (605.2021.022L01) El Consell d'Administració, el 22 de setembre de 2021, ha resolt
adjudicar el contracte les "Obres d'un equipament de primera acollida per a persones sense
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llar i de la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la, així com les obres d'enderroc de
l'edifici existent, al carrer Císter nº 20 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Lot
1: Obres nou equipament i enderroc edificació existent", a la mercantil CRC Obras y
Servicios, SL, per un import de 3.506.456,70 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a
la quantitat de 4.242.812,61 euros i una durada de 19 mesos.
9. (605.2021.022L02) El Consell d'Administració, el 22 de setembre de 2021, ha resolt
adjudicar el contracte les "Obres d'un equipament de primera acollida per a persones sense
llar i de la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la, així com les obres d'enderroc de
l'edifici existent, al carrer Císter nº 20 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Lot
2: Instal·lacions del nou equipament.", a la mercantil Istem, SLU, per un import
d'1.171.302,90 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.417.276,51
euros i una durada de 32 setmanes.
Districte d'Horta-Guinardó
10. (607.2021.034) El conseller delegat de BIMSA, el 28 de setembre de 2021, ha resolt
adjudicar el contracte les "Obres relatives a l'actualització del projecte executiu d'arranjament
i millora dels carrers de La Clota - Lot 2, al Districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible", a la mercantil Hercal Digger, SL, per un import
de 674.085,18 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 815.643,07
euros i una durada de 6 mesos.
11. (611.2021.046L02) El conseller delegat de BIMSA, el 23 de setembre de 2021, ha resolt
adjudicar el contracte de les "Obres relatives al projecte de millora de la senyalització vertical
a la ciutat de Barcelona 2020-2021. Lot 2: Districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu
i Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible", a la mercantil Tevaseñal, SA,
per un import de 276.965,43euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de
335.128,17 euros i una durada de 4 mesos.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
12. (21000062) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 13
de maig de 2021, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació del contracte de serveis per a la
prestació dels serveis de manteniment i evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de l'Institut
Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible, per un pressupost total de licitació de 7.710.196,86 euros (IVA inclòs), amb un
valor estimat de 12.331.344,04 euros (IVA exclòs) i amb una durada de 36 mesos a partir
de l'1 de gener de 2022, o del dia següent a la de formalització del contracte. La durada total
del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 60 mesos.
13. (21000070) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 26
de maig de 2021, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació del contracte de serveis de Govern
i arquitectura d'identitats per a la coordinació i gestió tècnica dels serveis amb usuaris en el
domini de controls d'accés, autenticacions i credencials (CAAA), amb mesures de contractació
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pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 634.074,39 euros (IVA inclòs), amb
un valor estimat d'1.158.640,20 euros (IVA exclòs) i la durada del contracte serà de 24
mesos a partir del 12 de juny de 2021, o del dia següent a la de formalització del contracte.
14. (21000078) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 30
de maig de 2021, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació de l'aprovisionament de serveis
professionals TIC de productes SAP per a l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible per un pressupost total de licitació de 2.055.269,10 euros
(IVA inclòs), amb un valor estimat de 3.250.339,04 euros (IVA exclòs) i la durada del
contracte serà de 36 mesos a partir de l'1 d'octubre de 2021, o del dia següent a la de
formalització del contracte.
15. (21000083) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 9
de juny de 2021, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació del contracte d'adquisició
d'estacions de treball d'ordinadors portàtils amb equipament complet de perifèrics per
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un
pressupost total de licitació d'1.665.000,00 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat
d'1.376.033,06 euros (IVA exclòs) i la durada del contracte serà de 12 mesos a partir del dia
següent a la de formalització del contracte. I com a màxim fins el 30 de novembre de 2022.
16. (21000092) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 17
de juny de 2021, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació del contracte de l'adquisició de
llicències d'ús i manteniment de l'actual programari de software SAP en modalitat Enterprise
Support, per a l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible,
per un pressupost total de licitació de 4.862.393,99 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat
de 4.822.208,92 euros (IVA exclòs) i la durada del contracte serà a partir del dia següent de
la seva formalització i tindrà una durada de com a màxim, fins el 31 de desembre de 2023 en
quant al manteniment de llicències, sense possibilitat de pròrroga.
17. (21000112) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 21
de juliol de 2021, inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació del contracte de serveis d'Oficina
de Govern, Risc i Compliment (GRC) i d'Oficina de Seguretat en Projectes de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de
licitació d'1.325.166,09 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 2.409.392,90 euros (IVA
exclòs) i aquest contracte tindrà vigència a partir del dia 1 de desembre de 2021 o del dia
següent al de la seva formalització si aquest fos posterior, i tindrà una durada de 26 mesos i
15 dies comptats a partir d'aquesta data.
18. (21000113) Resolució del gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, de 21
de juliol de 2021, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, el procediment de licitació, per l'adjudicació del contracte de renovació de la
Plataforma Multicanal d'Atenció al Ciutadà (PMAC) de l'Ajuntament de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de licitació
de 3.214.218,36 euros (IVA inclòs), amb un valor estimat de 4.138.746,89 euros (IVA
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exclòs) i la durada del contracte serà de 36 mesos a partir de l'1 de febrer de 2022, o del dia
següent a la de formalització del contracte. La durada total del contracte incloent les
eventuals pròrrogues serà de 60 mesos.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (289/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia (mat.
24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Caporal SPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), amb destinació al Parc de
Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat
privada per compte d'altri com a formador de l'Acadèmia Fes-te Fort SL, i l'exercici d'una
activitat privada per compte propi de cursos d'electricitat i automatismes. La dedicació
professional total entre les dues que es proposen autoritzar, la de formador de l'Acadèmia
Fes-te Fort SL, i la de l'exercici d'una activitat privada per compte propi de cursos
d'electricitat i automatismes, i la que es va autoritzar per la Comissió de Govern de
13/05/2021, de l'exercici de l'activitat privada per compte d'altri de formador de cursos bàsics
d'extintors i Boques d'Incendi Equipades (BIE's) a l'empresa Alcoholera SA i Alcoholes Oliva
SA, no podran superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració
Pública i hauran de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. El Sr. Lasanta,
haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal i els termes contemplats a
l'annex 3 de les condicions específiques de treball de l'SPEIS, de l'Acord regulador vigent de
les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona. La present
autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
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. (6/2021 IMHAB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Romero Romera
(mat. 11007050) entre la seva activitat municipal com a contractada laboral subrogada amb
la categoria professional de tècnica superior en Dret, amb destinació a la Oficina d'Habitatge
de Nou Barris de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on
desenvolupa el lloc de treball de tècnica superior en Dret (codi 22FA1BIBA15), i l'activitat
privada per compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant
substituta, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en
aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin
relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
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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. Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (7/2021 IMHAB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also (mat.
11100216) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria
professional de tècnica superior en Dret, amb destinació al Departament de Contractació de
l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de
tècnica superior en Dret (codi 22FA1BIBA15), i l'activitat pública com a Professora associada
a temps parcial a la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2021-2022 des del
15/09/2021 fins al 14/09/2022. 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 de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (128/2021 ICUB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Fortuny Bonet
(mat. 6100192) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, amb
la categoria professional de tècnica superior en Arxivística, amb destinació al Departament de
Fons i Col·leccions de l'Arxiu Històric de l'Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les
funcions pròpies d'un lloc de treball de tècnica superior en Arxivística [22FA1BIBA06], i
l'activitat docent com a professora a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), mitjançant contracte de durada
determinada i a temps parcial per l'any acadèmic 2020-2021 des del 28/09/2021 fins al
19/02/2022. 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 de
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (340/2021) Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència de Recursos en l'àmbit
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica, tal i com es detalla als annexos que consten a
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l'expedient. Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
6. (16/2021) Aprovar el projecte normatiu de la modificació del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l'establert a l'article 108 i
següents del Reglament Orgànic Municipal.
7. (21000021L01) Adjudicar el contracte núm. 21000021L01, que té per objecte el
tractament de la documentació municipal custodiada a l'Arxiu Municipal de Ciutat Vella a
Logisdoc Serveis Integrals SLU, amb NIF B66033150, de conformitat amb la proposta de la
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, pel preu de 13.218,73 euros IVA inclòs, dels quals 10.924,57 euros
corresponen al preu net i 2.294,16 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.218,73
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032
0705. Fixar l'import de la garantia definitiva en 546,23 euros i retenir la garantia definitiva
del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per
a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat de
3.606,17 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
3.606,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92032 0705. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. (21000021L02) Adjudicar el contracte núm. 21000021L02, que té per objecte el
tractament de la documentació municipal custodiada als Arxius Municipals de l'Eixample i Nou
Barris a Dinser Servicios Informáticos, SL, amb NIF B63126064, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 78.650,00 euros IVA inclòs, dels quals
65.000,00 euros corresponen al preu net i 13.650,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 17.440,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705; un import (IVA inclòs) de 61.209,02 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 3.250,00 euros i retenir la garantia
definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat
de 26.176,14 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
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aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 5.804,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92032 0705; un import (IVA inclòs) de 20.371,47 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
9. (21000021L03) Adjudicar el contracte núm. 21000021L03, que té per objecte el
tractament de la documentació municipal custodiada als Arxius Municipals de Sants i Les
Corts a Dinser Servicios Informáticos, SL, amb NIF B63126064, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 94.380,00 euros IVA inclòs, dels quals
78.000,00 euros corresponen al preu net i 16.380,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent :un import (IVA
inclòs) de 41.760,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705; un import (IVA inclòs) de 52.619,84 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 3.900,00 euros i retenir la garantia
definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat
de 39.508,92 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 17.481,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705; un import (IVA inclòs) de 22.027,48 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
10. (21000021L04) Adjudicar el contracte núm. 21000021L04, que té per objecte el
tractament de la documentació municipal custodiada als Arxius Municipals de Gràcia i HortaGuinardó a Dinser Servicios Informáticos, SL, amb NIF B63126064, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 60.500,00 euros IVA inclòs, dels quals
50.000,00 euros corresponen al preu net i 10.500,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 40.715,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705; un import (IVA inclòs) de 19.784,65 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 2.500,00 euros i retenir la garantia
definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
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tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat
de 22.262,03 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 14.981,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705; un import (IVA inclòs) de 7.280,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
11. (21000021L05) Acceptar la renúncia sol·licitada per l'empresa Pandora Gestion
Documental, SA, NIF B05234059, per no acomplir els requisits de la solvència tècnica i
DONAR per retirada la seva oferta. Declarar desert el procediment obert ordinari per a
l'adjudicació del contracte núm. 21000021L05 que té per objecte el tractament de la
documentació municipal custodiada a l'Arxiu Municipal de Sant Martí, per no haver-hi cap més
oferta presentada. Anul·lar l'autorització de despesa per un import de 33.538,51 euros IVA
inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 33.538,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
12. (21000021L06) Acceptar la renúncia de l'empresa Dinser Servicios Informáticos, SL, NIF:
B63126064, per no poder complir amb la solvència econòmica agregada, i DONAR per
retirada la seva oferta. Adjudicar el contracte núm. 21000021L06, que té per objecte el
tractament de la documentació municipal custodiada a l'Arxiu Contemporani a Logisdoc
Serveis Integrals SLU, amb NIF B66033150, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 63.994,07 euros IVA inclòs, dels quals 52.887,66 euros corresponen
al preu net i 11.106,41 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.713,81 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705; un
import (IVA inclòs) de 49.280,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92031 0705. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 2.644,38 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció
per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització
o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat de 3.729,64 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 857,54 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705; un import (IVA inclòs) de
2.872,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
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D/22610/92031 0705. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
13. (21000021L07) Adjudicar el contracte núm. 21000021L07, que té per objecte el
tractament dels Llibres del Padró custodiats a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
(Arxiu Intermedi i Arxiu de Població) a Dinser Servicios Informáticos, SL, amb NIF
B63126064, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
114.950,00 euros IVA inclòs, dels quals 95.000,00 euros corresponen al preu net i 19.950,00
euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 61.467,09 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705; un import (IVA inclòs) de
53.482,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92031 0705. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en
4.750,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat de 64.317,61 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.392,49 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705; un
import (IVA inclòs) de 29.925,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92031 0705. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
14. (21000021L08) Adjudicar el contracte núm. 21000021L08, que té per objecte el
tractament de la documentació municipal custodiada a l'Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona (Arxiu Intermedi) a Logisdoc Serveis Integrals, SLU, amb NIF B66033150, de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 13.603,40 euros IVA
inclòs, dels quals 11.242,48 euros corresponen al preu net i 2.360,92 euros a l'IVA. Disposar
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 13.603,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92031 0705. Fixar l'import de la garantia definitiva en 562,12 euros i
retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el Sr. Joaquim Borràs
Gómez. Alliberar la quantitat de 194,71 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 194,71 euros a l'exercici pressupostari de
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l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
15. (21000021L09) Acceptar la renúncia sol·licitada per l'empresa Pandora Gestión
Documental, SA, NIF B05234059, per no acomplir els requisits de la solvència tècnica,
DONAR per retirada la seva oferta. Declarar desert el procediment obert ordinari, per a
l'adjudicació del contracte núm. 21000021L09 que té per objecte el tractament de la
documentació municipal custodiada al dipòsit de la Intervenció General de l'Ajuntament de
Barcelona, per no haver-hi cap més oferta presentada. Anul·lar l'autorització de despesa per
un import de 34.794,76 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.794,76 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
16. (21000021L10) Adjudicar el contracte núm. 21000021L10, que té per objecte la
implantació AIDA a les Direccions de Persones i Territori dels Districtes de Ciutat Vella,
Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i
Sant Martí a Logisdoc Serveis Integrals, SLU, amb NIF B66033150, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 27.596,93 euros IVA inclòs, dels quals
22.807,38 euros corresponen al preu net i 4.789,55 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 27.596,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92032 0705. Fixar l'import de la garantia definitiva en 1.140,37
euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Joaquim Borràs Gómez. Alliberar la quantitat de 410,94 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 410,94 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
17. (19002998-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2023,
el contracte 19002998-003 que té per objecte la producció, instal·lació, control de seguiment
i retirada dels elements publicitaris i producció d'altres elements de comunicació per a les
campanyes, esdeveniments, exposicions i altres accions de comunicació, adjudicat a
l'empresa Publiservei SL, amb NIF B59127431, per un import total de 514.590,02 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 257.295,01 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 212.640,50 euros i import IVA de 44.654,51 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa
11
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 de novembre del 2021

CSV: 2014-c654-177f-3046

de l'esmentat contracte per un import de 257.295,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 212.640,50 euros i import IVA de 44.654,51 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
18. (21S09072) Aprovar les tarifes que hauran de servir per a establir la compensació
tarifària de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona a
Barcelona de Serveis Municipals, SA per l'any 2021, de conformitat amb l'establert en el
document que s'adjunta com annex al present encàrrec. Encarregar a Barcelona de Serveis
Municipals, SA, l'establiment d'un sistema de coordinació i gestió d'un equip d'agents cívics,
de conformitat amb les prescripcions que es determinen a la documentació que consta a
l'expedient; autoritzar, disposar i obligar la despesa per un import de 2.753.946,06 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/44421/92511 del pressupost de l'any 2021 de
l'Ajuntament de Barcelona, a favor de Barcelona de Serveis Municipals, SA, amb NIF
A08765919, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec. Publicar l'encàrrec a la
Plataforma de Contractació Pública.
19. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
21 d'octubre de 2021.
20. (0012/2021) Aprovar la modificació de la convocatòria 2021 per a la concessió de
subvencions de l'Ajuntament, que té per objectiu el programa Crea Feina-Barcelona per a
l'any 2021, per tal d'ampliar el seu pressupost en 1.000.000,00 euros, essent així la quantia
total del crèdit destinat a la present convocatòria de 3.750.000,00 euros; publicar la
modificació de la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.
21. (0028/2021) Aprovar que els fons restants de l'execució del projecte de "Museïtzació de
la seu del districte de Sants-Montjuïc-Estudi final, execució projecte i visites guiades"
(projecte: S.17000.041), un total de 102.414,40 euros, es destinin al projecte de
"Senyalització de la Muntanya de Montjuïc" (projecte: S.14000.005). Tots dos projectes són
projectes municipals en matèria de turisme, finançats pel Fons de Foment de Turisme de la
Generalitat de Catalunya provinent de l'impost sobre les Estades en Establiments Turístics
(IEET), i aprovats en Comissió de Govern del 31 de maig de 2018 i Comissió de Govern del
12 de febrer de 2014 respectivament, a instàncies del Districte de Sants-Montjuïc.
22. (21xc0036-002) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'Associació de Sales de Concert de Catalunya, l'Associació d'Empreses de Teatre
de Catalunya, el Gremi d'Exhibidors de Cinema, el Gremi de Llibreters de Catalunya, la
Cambra del llibre de Catalunya i Club Català de Cultura SL, aprovat per Comissió de Govern
en sessió del 25 de març del 2021, per la realització del projecte "BONUS CULTURA" dirigit a
incentivar el consum de productes culturals buscant que tingui un efecte multiplicador i ajudi
a la recuperació del sector i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa i de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
150.000,00 euros, que correspon al 3,66% del cost total del Projecte per import de
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4.100.000 ,00 euros a favor del Club Català de Cultura. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient; autoritzar i
disposar la despesa per un import de 150.000,00 euros, a favor del Club Català de Cultura,
amb CIF B-64175235, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/47930/43335 del
Pressupost de l'any 2021; requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3
mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte setè del conveni; facultar
l'Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor de Turisme i Industries creatives, per a la
signatura de l'addenda del conveni.
23. (21S06223) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
PLANETA MED SLU, amb CIF B-61008587, per la realització del Projecte "DOCSBARCELONA
2021, L'aposta pel cinema compromès i transformador", dirigit a ampliar l'oferta cultural de la
ciutat i estimular el consum de documentals a fi de contribuir a l'enriquiment cultural i a la
transformació de la societat; posant a l'abast de la ciutadania una oferta cinematogràfica
d'altra forma inèdita, 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 6.2 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, per un import de 45.000,00 euros, equivalent a un 10,98% de
l'import del projecte subvencionat, d'un import total de 410.010,92 euros. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que
consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de 45.000,00 euros amb càrrec a la
partida 0700/43335/47930 del Pressupost de l'exercici 2021. Requerir l'entitat beneficiària
per tal que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la finalització de
l'activitat subvencionada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. Facultar el
regidor de Turisme i Indústries Creatives Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, per a la
signatura del conveni
24. (21S07216) Aprovar de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional a la FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMERÇ,
d'una subvenció de 200.000,00 euros per a la realització del Pla d'actuació 2021, dirigit a
millorar la competitivitat dels comerços a través d'enfortir l'organització de les associacions
membres de la Fundació, promovent el comerç de proximitat i implantant mesures
col·laboradores de millora de la transformació digital , equivalent a un 84,50% del projecte,
amb un cost total d'execució de 236.700,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d'interès públic justificades en l'informe que consta a l'expedient.
Autoritzar, disposar i obligar a favor de FUNDACIO PRIVADA BARCELONA COMERÇ, amb NIF
G63433650, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament de
Barcelona per a l'any 2021, per un import total de 200.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/48836/43141 del pressupost de l'any 2021, en concepte del Pla d'actuació
2021. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts .
25. (21S07604) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Escola
Pia Calassanci per la realització del projecte "INSERJOVES" dirigit a la millora de la qualitat de
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vida dels i les joves en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona, especialment
aquelles persones joves immigrants sense permís de treball i ex-tutelats i que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 50.000,00 euros, que correspon al 80% del cost
total del projecte per import de 62.500,00 euros; declarar la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa
per un import de 50.000,00 euros, a favor de l'Escola Pia Calassanci, amb CIF R-0800578-G,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/43011/48903 del Pressupost de l'any 2021;
requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el previst al conveni; facultar el primer tinent d'Alcaldia, Il·lm. Sr. Jaume
Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni.
26. (3-122/2021) Aprovar l'expedient núm. 3-122/2021 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2021, d'import 137.519,40 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
consta a l'expedient, referència comptable núm. 21100891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
27. (20210108D) Adjudicar el contracte núm. 21000818, que té per objecte el "Manteniment
de l'equipament de visió artificial a la ciutat de Barcelona durant el període (2021-2023), amb
mesures de contractació pública sostenible" a ALUMBRADOS VIARIOS, SA amb NIF
A08523094 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, amb una baixa del 31,80%, pel preu de 836.818,38 euros IVA inclòs, dels quals
691.585,44 euros corresponen al preu net i 145.232,94 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 472.189,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 313.503,21 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un import
(IVA inclòs) de 51.125,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22724/13413 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
definitiva en 34.579,27 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Felix Campos. Alliberar la quantitat de
390.188,04 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 90.188,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
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pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 300.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
28. (21SD0341) Aprovar la modificació del contracte de tractament de residus aprovat per la
Comissió de Govern el 9 de maig de 2019, a subscriure amb l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, per la seva adequació al Reial Decret 553/2020 de 2 de juny, pel que es regula el
trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat. Facultar la Gerència de Medi Ambient i
Serveis Urbans per a la signatura del contracte, així com per l'aprovació i signatura de les
possibles modificacions del contracte derivades de canvis normatius o en les destinacions dels
residus. Notificar el present acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a l'Agència de Residus
de Catalunya.
Districte de Ciutat Vella
29. (1BC 2021/132) Aprovar inicialment el Projecte de renovació i millora de les xarxes de
serveis de la Via Laietana entre la plaça Urquinaona i la plaça de l'Àngel a Barcelona, al
Districte de Ciutat Vella, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte que
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 2.140.981,49 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord
amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
30. (21001842) Adjudicar el contracte núm. 21001842, que té per objecte la recollida i
trasllat d'animals de companyia pel Departament de Gestió i Protecció dels Animals a Help
Guau, SL, amb NIF B62788021, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, pel preu de 262.233,54 euros IVA inclòs, dels quals 216.721,93
euros corresponen al preu net i 45.511,61 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
218.527,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de 43.705,58 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. Condicionar la seva realització
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar
l'import de la garantia definitiva en 10.836,10 euros. Formalitzar el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte la Sra. Anna Maria
Ortonoves Gil. Alliberar la quantitat de 1.210,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en
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la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.008,33 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de
201,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/16911 0300. Donar compte d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
31. (185-17-Lot1) Aprovar, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat del
contracte 17001342L01-005 que té per objecte la designació/homologació d'entitats i de
fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment d'urgència, llarga
estada i fase d'autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així
com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l'acord marc; en
relació al Lot 1 "Servei d'acolliment d'urgència" han estat homologades les següents entitats:
Fundació Surt, amb NIF G64404213, Associació In Via, amb NIF G64980501 i Fundació Salut i
Comunitat, amb NIF G61878831, atès que s'està tramitant la licitació mitjançant procediment
obert harmonitzat del nou Acord Marc (20001915), pel temps indispensable fins a la
formalització del nou contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, comprès
des del 25 d'octubre de 2021 fins el 24 de juliol de 2022, d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. Notificar aquest acord a les entitats homologades.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
32. (185-17-Lot 2) Aprovar, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat del
contracte 17001342L02-005 que té per objecte la designació/homologació d'entitats i de
fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment d'urgència, llarga
estada i fase d'autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així
com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l'acord marc; en
relació al Lot 2 " Servei d'acolliment llarga estada" han estat homologades les següents
entitats: Fundació Surt, amb NIF G64404213, Associació Lligam, amb NIF G60688157,
Associació In Via, amb NIF G64980501, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i
Filles de la Caritat, amb NIF R5800615F, atès que s'està tramitant la licitació mitjançant
procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (20001915), pel temps indispensable fins
a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos,
comprès des del 25 d'octubre de 2021 fins el 24 de juliol de 2022, d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. Notificar aquest acord a les entitats homologades.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
33. (185-17-Lot 3) Aprovar, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat del
contracte 17001342L03-005 que té per objecte la designació/homologació d'entitats i de
fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment d'urgència, llarga
estada i fase d'autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així
com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l'acord marc; en
relació al Lot 3 "Servei d'acolliment en fase d'autonomia" han estat homologades les següents
entitats: Associació Prohabitatge, amb NIF G61964102, Associació Provivienda, amb NIF
G79408696, Fundació IPSS, amb NIF G64836059, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF
G61878831 i Filles de la Caritat, amb NIF R5800615F, atès que s'està tramitant la licitació
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mitjançant procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (20001915), pel temps
indispensable fins a la formalització del nou contracte i, en tot cas, per un període no
superior a 9 mesos, comprès des del 25 d'octubre de 2021 fins el 24 de juliol de 2022,
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Notificar aquest acord a
les entitats homologades. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
34. (20200285) Modificar d'acord amb l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 28 de novembre,
de contractes del Sector Públic, la clàusula 11 (composició del comitè d'experts) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regula el contracte de serveis de secretaria tècnica
per la innovació social de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTB, d'acord
amb el redactat que consta a l'annex d'aquest acord. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
35. (20190247-19S06916) Anul·lar parcialment l'autorització i disposició de despesa per un
import de 245.835,00 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 i aplicació
pressupostària 0200 46722 23031, a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, en
concepte de Conveni de Col·laboració Interadministratiu per a la realització d'un programa
social pel període 2019-21.
36. (20190247-19S06916) Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració subscrit en data 24
de maig de 2019 entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a dur a terme la
realització d'un programa social pel període 2019-2021,que modifica els Pactes: Vuitè de
l'esmentat Conveni que establia que el conveni finalitzava el 31 d'octubre de 2021 i modificar
aquest termini, allargant-ho fins al 30 de juny de 2024; i Tercer que establia el pressupost
global d'Intervenció pels anys 2019, 2020, i 2021, reajustant les periodificacions de les
aportacions d'acord amb l'informe justificatiu del Director de serveis d'Innovació de data 2 de
juny de 2021 que consta a l'expedient; autoritzar i disposar la despesa per un import de
245.835,00 euros, a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per fer front a les
despeses derivades de l'addenda del conveni amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200
46722 23031, dels quals 140.000,00 euros corresponen al pressupost de l'exercici de l'any
2022, 85.834,00 euros al pressupost de l'any 2023 i 20.001,00 euros del pressupost de l'any
2024, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents. Facultar l'Ima. Senyora Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d'Alcaldia de
l'Ajuntament de Barcelona i regidora de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI, la signatura de l'esmentada addenda.
37. (20210310) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat LAFEDE.CATFEDERACIÓ D'ORGANITZACIONS PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL amb NIF núm. G65179608, per
a l'execució del projecte Adaptar-se a nous reptes: digitalització, formació, participació i acció
en xarxa per la justícia global, amb la finalitat d'impulsar pràctiques i discursos de justícia
global a les entitats federades i a nivell social i polític, en coherència amb el feminisme, la
justícia ambiental i la sobirania digital, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de
concessió directa de caràcter i prevista nominativament al pressupost municipal per a l'any
2021, 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 180.500,00 euros,
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equivalent al 36,80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 490.450
euros i amb una durada fins al 31/12/2021. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública
per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient.
Autoritzar i disposar, a favor de l'entitat LAFEDE.CAT-FEDERACIÓ D'ORGANITZACIONS PER A
LA JUSTÍCIA GLOBAL, la despesa total de 180.500,00 euros, a càrrec de la partida
D/0200/48731/23291, del pressupost de l'any 2021. Requerir a l'entitat beneficiària per tal
que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització
del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el conveni. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta
d'Alcaldia de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura
de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
38. (20210343) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Fundació
GRAIN per a l'execució del projecte BARCELONA MENJA BÉ I JUST, amb la finalitat
d'investigar i informar sobre situacions concretes, mesures i propostes a prendre des de les
diferents administracions lligades a l'alimentació en les ciutats, que instrumenta l'atorgament
de la subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a
l'any 2021, 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
80.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 160.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2021. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en
l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'entitat Fundació GRAIN, amb NIF núm.
G59361873, la despesa total de 80.000,00 euros a càrrec de la partida D/0200/48737/23291
del pressupost de l'any 2021. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així
com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de Sant Martí
39. (20211004) Anul·lar part de l'autorització de la despesa per una quantia de 56.486,27
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, del contracte 20003793 que té per
objecte "Gestió i dinamització dels Casals de Gent Gran del Districte de Sant Martí: Parc del
Clot, Joan Casanelles, Quatre Cantons, Taulat-Can Saladrigas, Verneda Alta, Sant Martí, Joan
Maragall, Ca l'Isidret, i Parc Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible.", el
qual ha estat adjudicat a l'empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF
B62068713, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.925,48 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610; un import (IVA inclòs) de
28.538,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0610; un import (IVA inclòs) de 14.022,08 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
40. (20214349_21002727) Iniciar l'expedient per a la contractació de "subministrament del
menjar dels cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions
del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible", amb
núm. de contracte 21002727, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 294.876,09 euros (IVA inclòs),
determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 611.598,31 euros; aprovar les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva
adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 254.832,63 euros i import
de l'IVA de 40.043,46 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.020,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 16.839,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22113/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 80.081,01 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 67.357,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22113/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 60.060,76 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 50.517,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22113/13211 0400; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de Ciutat Vella
41. (20212803) Aprovar el conveni a subscriure entre l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL I
SOCIAL L'EM I JPC i l'Ajuntament de Barcelona, per la col·laboració en la realització
d'activitats d'expressió musical com a mitjà d'integració social, que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció directa, prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 2021, de
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 49.630,00 euros, equivalent al 99,26 % del cost
total del projecte i amb un cost total d'execució de 50.000,00 euros, i una durada fins al 31
de desembre de 2021. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès
públic justificades a l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un
import de 49.630,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48593/33411 del
pressupost 2021 del Districte de Ciutat Vella, a favor de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL
L'EM I JPC, amb NIF G64031958. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte
justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb l'acord sisè del conveni i d'acord amb la
normativa vigent. Facultar l'Il·lm Jordi Rabassa i Massons per la seva signatura i la
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del present conveni.
b) Mocions
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No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30 h.
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