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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 25 de novembre 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 18 de novembre de 2021
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (244/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Rovira Jordana (mat.
78426) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de
Bombers de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada per
compte d'altri com a preparador físic especialitzat en l'entrenament personalitzat d'esportistes
de motociclisme professionals d'alt nivell, amb una dedicació màxima de 12 hores setmanals.
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. El Sr. Rovira, 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. (352/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Victoria Rom Rodríguez
(mat. 79134) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per acumulació de
tasques amb la categoria professional de tècnic superior en Dret, amb destinació al
Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de
treball de tècnic superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i l'exercici de l'activitat docent
com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 20212022, des del 15/09/2021 fins l'11/03/22. 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
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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. (366/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Donat Veiga (mat.
38710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la
categoria professional de tècnica superior en Gestió, amb destinació a la Gerència de
Recursos, on ocupa el lloc de treball de tècnica superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l'activitat
privada per compte d'altri com a professora de ioga a l'empresa Fundació Claror-Poliesportiu
Marítim des de l'01/10/2021 fins al 30/09/2022. La dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta
condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions
que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (2021-RH-25) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per Sr. Oscar Esteban Juan (mat.
9100009) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional tècnic superior en Psicologia (22FA1BIBA23), amb destinació al CDIAP de Ciutat
Vella (Centre de Desenvolupament infantil i Atenció precoç) del Departament de Serveis de
Vida Independent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i l'activitat privada per
compte propi com a psicoterapeuta d'adults i família. 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 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. (2021-RH-26) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per Sr. Enric Lluch Rué (mat.
9100137) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució amb la
categoria professional d'auxiliar administratiu (14FC2BIBA01), amb destinació al Servei de
Suport i Assessorament Especialitzat de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la
seva activitat privada per compte propi com a intèrpret de llengua de signes. 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 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
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municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (141/2021 ICUB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia García Sáez
(mat. 6000066), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria professional de gestora d'Administració General, amb destinació a La Virreina
Centre de la Imatge de l'Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies
d'un lloc de treball de gestor d'Administració General [20FA2BIBA01] i l'activitat privada per
compte propi de formació, disseny, coordinació i producció d'exposicions. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.
La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat
i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
7. (9/2021 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
cap de Departament de Contractació (codi 26FAXCCCD01), 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.
8. (21001615) Iniciar l'expedient per a la contractació servei d'avaluacions de riscos laborals i
plans d'emergència als equipaments municipals, suport en l'activitat preventiva en l'àmbit
competencial del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Barcelona, amb
núm. de contracte 21001615, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 822.558,02 euros (IVA inclòs) i un
valor estimat d'1.099.010,44 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, amb pressupost de 673.601,76 euros (IVA inclòs); i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 1.375,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0500, un import (IVA inclòs) de 4.037,72 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0602, un import
(IVA inclòs) de 1.859,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0200, un import (IVA inclòs) de 5.247,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13011 0400, un import
(IVA inclòs) de 6.457,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 2.948,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0605, un import
(IVA inclòs) de 15.743,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 20.990,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13011 0400, un import
(IVA inclòs) de 20.990,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 4.127,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 5.502,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0500, un import (IVA inclòs) de 5.502,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 860,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0800, un import (IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0800, un import
(IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0800, un import (IVA inclòs) de 286,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0800, un import
(IVA inclòs) de 860,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0300, un import (IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0300, un import
(IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0300, un import (IVA inclòs) de 286,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0300, un import
(IVA inclòs) de 5.579,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0200, un import (IVA inclòs) de 7.438,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/93312 0200, un import
(IVA inclòs) de 7.438,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0200, un import (IVA inclòs) de 8.846,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 0700, un import
(IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43011 0700, un import (IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 0700, un import
(IVA inclòs) de 2.948,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43011 0700, un import (IVA inclòs) de 19.373,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0610, un import
(IVA inclòs) de 25.830,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 25.830,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0610, un import
(IVA inclòs) de 9.935,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 13.246,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609, un import
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(IVA inclòs) de 13.246,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 3.311,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609, un import
(IVA inclòs) de 22.640,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0608, un import (IVA inclòs) de 30.186,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0608, un import
(IVA inclòs) de 30.186,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0608, un import (IVA inclòs) de 7.546,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0608, un import
(IVA inclòs) de 13.928,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0607, un import (IVA inclòs) de 18.570,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0607, un import
(IVA inclòs) de 18.570,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0607, un import (IVA inclòs) de 4.642,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0607, un import
(IVA inclòs) de 7.394,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0606, un import
(IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 2.464,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0606, un import
(IVA inclòs) de 8.846,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0605, un import
(IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 7.394,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0604, un import
(IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0604, un import
(IVA inclòs) de 2.464,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 15.380,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0603, un import
(IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0603, un import
(IVA inclòs) de 5.126,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 12.113,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0602, un import
(IVA inclòs) de 16.150,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0602, un import (IVA inclòs) de 16.150,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0602, un import
(IVA inclòs) de 15.380,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0601, un import (IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0601, un import
(IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
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pressupostària D/22719/92011 0601, un import (IVA inclòs) de 5.126,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0601; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Per la
resta de pressupost, s'incorporen a l'expedient els documents comptables aprovats pels
organismes que participen a la present licitació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
9. (21002696) Adjudicar el contracte núm. 21002696, que té per objecte la realització de les
obres de reforma a la planta 3a de l'edifici Mediàtic, situat al carrer Roc Boronat, 117 de
Barcelona, a FUENTES Y ARIZA, S.A. amb NIF A59092759 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 489.445,00 euros IVA inclòs, dels quals 404.500,00
euros corresponen al preu net i 84.945,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
318.139,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63877/93314 0705; un import (IVA inclòs) de 171.305,75 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63877/93314 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 20.225,00 euros i retenir la part de la
garantia definitiva no dipositada del preu del contracte, segons la declaració presentada per
l'adjudicatari. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de
Recursos. Designar com a responsable del contracte la Sra. Sonia Lobaco Poyatos, cap de la
Secció de Logística. Gerència de Recursos. Alliberar la quantitat de 69.106,74 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 44.919,38 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63877/93314 0705; un
import (IVA inclòs) de 24.187,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/63877/93314 0705. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
10. (17005134-007) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2022 fins el 31
de març de 2022, el contracte 17005134-007 que té per objecte la gestió integral a l'edifici
de l'Ajuntament de Barcelona situat al carrer de Calàbria, 66-78, que acull diverses
dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa UTE
Calabria Gestió Integral, amb NIF U67150912, per un import total de 130.190,25 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 130.190,25 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 107.595,25 euros i import IVA de 22.595,00 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0705, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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11. (2020/1000) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022, el
contracte 19003396-002 que té per objecte "Serveis auxiliars de suport al funcionament i
activitats del Districte de Ciutat Vella, reservat a Centres Especials de Treball", adjudicat a
l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, amb NIF B61098638, per un import
total de 86.076,92 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
86.076,92 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 71.137,95
euros i import IVA de 14.938,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
12. (19001424L04-004) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
19001424L04-004 que té per objecte la contractació dels serveis d'assessorament,
assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres
jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de representació i
defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i constitucionals. (Lot 4: Contenciós
Administratiu i òrgans administratius), adjudicat a l'empresa Barcelona Espai Legal Advocats
SL, amb NIF B64951668, per un import màxim de 60.500,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb
els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 60.500,00 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 50.000,00 euros i import IVA de 10.500,00 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. Fixar en 2.500,00 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia
definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
13. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
25 de novembre de 2021.
14. (21000357-L03-001) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
21000357L03-001 que té per objecte el servei d'adaptació, transport, d'instal·lació,
manteniment i desmuntatge de les ornamentacions de l'Ajuntament de Barcelona "Els Estels
de Nadal", adjudicat a l'empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, amb NIF A14041362, per un
import màxim de 23.232,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 23.232,00 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
19.200,00 euros i import IVA de 4.032,00 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700. Fixar en 960,00 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal reajusti la garantia definitiva per l'import
indicat i que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de
la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
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des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i
Hisenda.
15. (EM 2021-11/27) Estimar la sol·licitud formulada per la companyia Barcelona
d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrit presentat al Registre General el dia
18 d'octubre de 2021. Autoritzar l'ampliació de l'autorització concedida per l'Ajuntament
(número d'expedient EM 2016-04/9) per dur a terme l'activitat de rentat de vehicles a tots els
aparcaments inclosos actualment en el Contracte de Concessió, a més dels quatre que ja té
autoritzats, en les mateixes condicions i vigència, de set anys a comptar des de l'atorgament
de la primera autorització. Notificar aquest acord a la part interessada i als districtes de Ciutat
Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia per raó de la
ubicació dels aparcaments de l'exercici de l'activitat objecte d'aquesta autorització per tal
d'efectuar el control tècnic corresponent.
18. (21S10827) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
CIRCUITS DE CATALUNYA SL per a la realització del Pla d'activitats 2021 del projecte
Esdeveniments esportius i promoció de Barcelona dirigit al desenvolupament de les activitats
pròpies de les instal·lacions del Circuit Barcelona-Catalunya, vinculades a la realització de
grans esdeveniments esportius i al mateix temps potenciar la Marca Barcelona per promoure
a nivell nacional i internacional la projecció de la ciutat, 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, per
un import de 300.000,00 euros, que correspon al 38,60% del cost total del Projecte per
import de 777.228,24 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d'interès públic justificades en l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la
despesa de 300.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700/45390/43336 de l'exercici 2021 a
favor de CIRCUITS DE CATALUNYA SL, amb CIF B-082282626. 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 l'
Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present
conveni i la resta de documents que se'n derivin.
19. (21XC0347) Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya per al
desplegament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica i del pla d'agilització dels
procediments administratius als ens locals de Catalunya, per evolucionar el model de
Finestreta Única Empresarial en la línia del que preveu la Llei 18/2020 i l'execució del Pla per
agilitar la concessió de llicències i permisos. La finalitat del conveni és impulsar canvis
organitzatius i l'adaptació de les plataformes tecnològiques que han de fer possible la
transformació del funcionament de les administracions públiques de Catalunya i del conjunt
d'entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades per garantir el compliment de
l'esmentada Llei i, a la vegada, donar resposta a les previsions del Pla d'agilització. Facultar
l'Ilm. primer tinent d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni.
Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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20. (DP-2021-28297) Cedir a l'Associació de Castellers de Sants l'ús del local situat al carrer
Comtes de Bell-lloc núm.49, escala A, grafiat en el plànol annex, amb caràcter onerós, per un
termini de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, per a destinar-lo a seu social i al
desenvolupament de les activitats pròpies de l'entitat, d'acord amb les condicions annexes,
que s'aproven; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si
no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l'ús; i FORMALITZAR la
cessió en document administratiu.
21. (DP-2021-28346) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona,
l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i Barcelona de Serveis Municipals S.A (BSM) per
regular diferents aspectes sobre finançament, justificació i execució de les obres de reubicació
de la subestació de Ciutadella; facultar en el primer tinent d'Alcalde per la seva formalització;
i autoritzar i disposar la despesa a favor de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb
NIF P-5890049-I, per un import de 3.327.500,00€ i a favor de Barcelona de Serveis
Municipals (BSM), amb NIF A-08765919 per un import de 143.385,00€ amb càrrec a la
partida pressupostària 0701/76746/15131 (Actuació P. 10.7020.01) i amb sotmetiment a la
condició suspensiva d'existència de crèdit en la partida pressupostària de 2022.
22. (03-123-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-123/2021 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021, d'acord amb el reconeixement d'Ingrés de
l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, per atendre despeses derivades del Servei
d'atenció telefònica de les Oficines d'Habitatge i de l'Oficina dels Usuaris de l’IMHAB, per un
import de 173.440,29 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 21111295; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
23. (03-140-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-140/2021 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de
l'exercici 2021, d'import 882.681,75 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. 21111291; i publicar
aquest acord a la Gaseta Municipal.
24. (03-142-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-142/2021 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de
l'exercici 2021, d'import 1.170.819,65 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. 21111691; i publicar
aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
25. (20210198A) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Mixt subministrament i
instal·lació de noves cruïlles semaforitzades en vies de la xarxa bàsica de mobilitat i
desinstal·lació de la semaforització en cruïlles existents en zones pacificades a la ciutat de
Barcelona, per tal de millorar la seguretat viària en els seus entorns, amb mesures de
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contractació pública sostenible.", amb núm. de contracte 21001930, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació
d'1.200.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat
de 991.735,54 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 991.735,54 euros i import de l'IVA de 208.264,46 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/60373/13311 0504, un import (IVA inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504, un import
(IVA inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/60373/13311 0504; 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 de l'art. 103 de la LCSP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
26. (20210233D) Excloure de la licitació del contracte núm. 21002145 que té per objecte
"Suport tècnic per a la gestió de la implantació del programa Superilla Barcelona: integració
de la xarxa d'eixos cívics amb prioritat del vianant amb la resta de xarxes funcionals de la
ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible" a la UTE AIE MULTICRITERI (IDEEM
INNOVA S.L. i MULTICRITERI-MCRIT A.I.E.), per incórrer baixa temerària. Adjudicar el
contracte núm. 21002145, que té per objecte "Suport tècnic per a la gestió de la implantació
del programa Superilla Barcelona: integració de la xarxa d'eixos cívics amb prioritat del
vianant amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat, amb mesures de contractació pública
sostenible" a la UTE ASSESS. INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL, SOLUC.GEOGRÀFIQUES,
SCCL., amb NIF U67716977, 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 498.802,70 euros IVA inclòs, dels quals 412.233,64
euros corresponen al preu net i 86.569,06 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
228.617,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/61149/15331 0505; un import (IVA inclòs) de 249.401,35 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61149/15331 0505; un import (IVA inclòs) de
20.783,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/61149/15331 0505. 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
20.611,68 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 a la
Sra. Ariadna Miquel Amengual. Alliberar la quantitat de 184.723,42 euros (IVA inclòs) en
concepte de baixa en la licitació.
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27. (21SD0353) Aprovar la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments de
concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de setembre de 2021 en base a la
variació del període (desembre 2019 - setembre 2021) de l'IPC de Catalunya que ha estat del
1,7%, d'acord amb l'informe del tècnic del Departament Estratègic de la Mobilitat de 23 de
setembre de 2021 que s'incorpora a l'expedient, i en compliment del que disposa l'Acord de
12 de juliol de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat.
Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia
28. (BC 2021/153) Aprovar el Projecte Modificat del projecte de reurbanització dels entorns
de les escoles incloses al programa "Protegim les Escoles" (actuacions 2021) als Districtes de
Sants-Montjuïc i de Gràcia de Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, de la Direcció
Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i de l'Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l'expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de
ser executat pel mateix contractista ascendeix a 1.139.798,05 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa de l'oferta per
l'adjudicatari (942.689,47 euros, IVA inclòs), l'import de les modificacions (187.595,21 euros,
IVA inclòs, que representen el 19,90% d'increment sobre l'import adjudicat del projecte) i el
control de qualitat (9.513,37 euros, IVA inclòs). Les modificacions del projecte consisteixen
en l'adequació de la xarxa de semàfors, adequació de la xarxa de drenatge, modificació de la
ubicació de la nova porta d'accés a una escola d'acord a la sol·licitud dels tècnics, adequació
nova vorera, barana i xarxa de drenatge a llosa de galeria de serveis existent, execució pas
elevat de vianants amb mescla bituminosa d'acord a la sol·licitud dels tècnics i a tots els
àmbits, la modificació de la barana per nova definició i l'adequació dels desplaçaments de
l'equip de pintura als condicionants d'execució; publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Districte de l'Eixample
29. (2BD 2021/095) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reforma del conjunt
d'equipaments municipals, situat al carrer Mallorca 425 i del mercat de la Sagrada Família,
situat al carrer Padilla 255-263, al barri de la Sagrada Família, al Districte de l'Eixample de
Barcelona d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 7.859.734,19 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; i SOTMETRE'L a
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Sants-Montjuïc
30. (20PL16801) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del sector 9 de la Modificació del PGM per a
l'ajust del pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca; promogut per Global Blue
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Center SL; exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
31. (21PL16863) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament situat a
l'avinguda Miramar 31-41, al districte de Sants-Montjuïc; d'iniciativa municipal a proposta del
Consorci d'Educació de Barcelona; 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 Sarrià-Sant Gervasi
32. (21PL16872) Denegar l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós
de la Llei d'Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost), del Pla Especial Urbanístic de
concreció d'ús d'equipament sanitari a l'avinguda Tibidabo 18; promogut per Doctor Serena
Estètica SLP, atesa l'existència de motius determinants de la seva denegació, fonamentats a
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística, que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord i
donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
33. (21PL16850) Suspendre l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost), del Pla de Millora
Urbana per a la regulació de la parcel·la situada a l'avinguda Vallvidrera 21 de Barcelona;
promogut per TEKERON SL, TOLIARY SL i el Sr. Victor Setoain Perego, atesa l'existència de
motius determinants, fonamentats a l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística, que consta a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorpora a aquest acord; advertir als promotors del Pla, de conformitat amb l'article 95.1
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, que disposen d'un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la
notificació d'aquest acord, per instar la tramitació del planejament de referència; en cas que
no ho facin, es declararà la caducitat d'aquest procediment i es procedirà a l'arxiu de les
actuacions; i notificar el present acord als promotors del Pla.
34. (21PL16870) Suspendre l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost), del Pla Especial
Urbanístic per a la concreció d'ús i ordenació de l'equipament situat a l'avinguda Vallvidrera
73; promogut per LIAT NET SA, atesa l'existència de motius determinants, fonamentats a
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística, que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord;
advertir als promotors del Pla, de conformitat amb l'article 95.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que disposen
d'un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquest acord,
per instar la tramitació del planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la
caducitat d'aquest procediment i es procedirà a l'arxiu de les actuacions; i notificar el present
acord als promotors del Pla.
Districte de Gràcia
12
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de desembre del 2021

CSV: 0f95-f07e-449c-08e6

35. (21g305) Aprovar definitivament, la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la
finca núm. 12 i 12bis de la Travessia de Sant Antoni, qualificada en un 65,28% de parcs i
jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) i un 34,72% a habitatge protegit (clau
18hps) per la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de la Prolongació de la
Rambla del Prat, al Districte de Gràcia, aprovat definitivament per la Subcomissió
d'urbanisme del municipi de Barcelona el dia 1 de març de 2021 i publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el dia 25 de març de 2021, sense que s'hagin presentat al·legacions
durant el termini d'informació pública de l'aprovació inicial de la relació de béns i drets
afectats, tal i com s'exposa en l'informe emès per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
de l'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona, de data 16 de novembre de 2021, que
consta a l'expedient i que es dona per íntegrament reproduït; iniciar l'expedient
d'expropiació; fixar en tràmit d'avinença, d'acord amb l'establert a l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, la quantitat de 2.254.800 euros, com a preu just per tots els
conceptes, per l'expropiació de la finca núm. 12 i 12bis de la Travessia Sant Antoni, d'acord
amb l'esmentat informe; aplicar l'esmentada quantitat amb càrrec al projecte núm.
P.06.6821.01 del pressupost de l'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona per l'any 2021;
pagar l'esmentada quantitat a la propietat de la finca, la mercantil RENTA CORPORACION
REAL ESTATE ES SA, un cop acrediti el domini i llibertat de càrregues de la finca objecte
d'expropiació, o, altrament, dipositar-la a la Tresoreria Municipal; publicar aquest acord
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari
dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets
aprovada definitivament.
Districte de Nou Barris
37. (21PL16867) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la creació del pati
exterior de la nova escola bressol municipal, al carrer Palamós 70, al Districte de Nou Barris;
d'iniciativa municipal a proposta de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona; exposar-lo al
públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional
i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sant Andreu
38. (21PL16869) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament sanitari
situat al carrer Cardenal Tedeschini 28X al barri del Congrés i els Indians; promogut pel
Servei Català de la Salut (CatSalut); 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
39. (20g211) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU del Subsector 5 del
PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades Ponent, formulat per la Junta de
Compensació. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei
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d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a
l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió en ple
domini i lliure de càrregues, d'ocupants, d'edificacions i de contaminació, a l'Administració
actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el
planejament i l'extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l'esmentat projecte de
reparcel·lació, per incompatibilitat amb el planejament. Publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diari de més circulació de la província, i
notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
40. (10BC 2020/037) Aprovar inicialment el Projecte executiu de la rehabilitació de la nau
Foseco a l'Escocesa al Districte de Sant Martí a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb
l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) que figura a l'expedient administratiu i
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 3.636.667,21 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 (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.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
41. (46/2021) Aprovar, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.b) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la modificació
de la Carta de Serveis de la Direcció de Comerç, aprovada per acord de la Comissió de
Govern de data 15 de desembre de 2016, que passa a denominar-se Carta de Serveis de la
Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum, d'acord amb els informes que consten
a l'expedient; i la modificació de la Carta de Serveis de Presidència i Economia, conforme amb
els informes que consten a l'expedient; publicar la Carta de Serveis de la Direcció de Serveis
de Comerç, Restauració i Consum al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al
Portal de transparència del web de l'Ajuntament de Barcelona.
42. (21XC0315) Aprovar l'addenda al conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'atenció i informació ciutadana, aprovat per acord de
la Comissió de govern de 21 de desembre de 2017, i formalitzat el 14 de juny de 2018, per
mitjà de la qual s'acorda modificar les aplicacions pressupostàries de l'AMB indicades en
l'apartat 5 de la clàusula 10 de l'esmentat conveni, en el sentit que on deia T6010 44000
46203 ara ha de dir T6010 44000 22792, T6010 44000 22791 i T6010 44001 22791. Facultar
l'Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinent d'Alcaldia, per a la signatura de l'addenda de
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
43. (20190362) Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte número
19003732-002 que té per objecte el subministrament de mobiliari de reposició i nova
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instal·lació per als equipaments dependents de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI, per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022,
adjudicat a l'empresa INAD-HOC HABITAT, SL, amb NIF B66579392, per un import total de
590.566,60 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
590.566,60 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 488.071,57
euros i import IVA de 102.495,03 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/63501/92011 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
44. (20210122) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona (ICAB), per a l'execució del projecte 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 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 de 17 de desembre de
2010, per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 49,41% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 60.174,00 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'Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona (ICAB), amb NIF núm. Q0863003J, la despesa total de 30.000,00
euros a càrrec de la partida D/0200/48637/23252 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 la clàusula vuitena del conveni. Facultar la
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els
documents que se'n derivin.
45. (20210316) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Bancària La
Caixa amb NIF núm. G-58899998, per a l'execució del projecte que té per objecte col·laborar
en el programa Cibercaixa - Tens Talent. Facultar l'Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany,
Regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l'esmentat conveni, així
com la de tots els documents que se'n derivin.
Districte de l'Eixample
46. (20189201) Modificar el contracte 17006723, que té per objecte la Gestió i dinamització
dels Espais i Casals de Gent Gran del Districte de l'Eixample, amb motiu de la reducció de les
prestacions durant l'any 2021 com a conseqüència de la pandèmia d'acord amb l'article 107
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del TRLCSP i 205 de la LCSP, segons informes que consten a l'expedient, per un import de
215.000,00 euros, 10% IVA inclòs, amb càrrec a la partida 22719/23231/0602 del pressupost
2021. Alliberar l'autorització de la despesa per un import de 215.000,00 euros, 10 %IVA
inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 215.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23231 0602. Requerir l'adjudicatari Associació Esportiva de
l'Eixample de Barcelona, amb NIF G08943813, per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi la modificació del contracte
telemàticament. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
47. (19003191L02-001) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 20
d'octubre de 2021 l'import d'indemnització a favor de INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb
CIF B59545913, per la suspensió parcial del Lot 2 del contracte 19003191, que té per objecte
la gestió del Casal de Gent Gran de Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís, per
la quantitat de 10.182,61 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia
21 de juny de 2020. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec
de de la partida D/22611/23232 de l'exercici 2021. Notificar la present resolució al
contractista. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
48. (21002013 lot 1) Adjudicar el contracte núm. 21002013 LOT 1, que té per objecte la
"Gestió d'equipaments infantils del districte de Sant Martí Lot 1 Casals infantils" a Fundació
Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació
i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel
preu de 832.616,74 euros exempt d'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 416.308,37
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0610 i de 416.308,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 41.630,84 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte la Sra. Cristina Colmena, tècnica de gestió de la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí. Alliberar la
quantitat de 121.424,26 (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 60.712,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610, i un import (IVA inclòs) de 60.712,13 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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49. (21002013 lot 2) Adjudicar el contracte núm. 21002013 LOT 2, que té per objecte la
"Gestió d'equipaments infantils del districte de Sant Martí Lot 2 Ludoteques" a CET10 Lleure,
SL, amb NIF B67166058, 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
809.541,26 euros IVA inclòs, dels quals 735.946,60 euros corresponen al preu net i
73.594,66 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 404.770,63 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610 i de
404.770,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en
36.797,33 euros i retenir-la 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 a la
Sra. Cristina Colmena, tècnica de gestió de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
del districte de Sant Martí. Alliberar la quantitat de 82.090,14 (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 41.045,07 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, i un import (IVA inclòs) de
41.045,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
50. (21XF1169) Aprovar la liquidació dels costos d'operació i manteniment de la Xarxa
d'Emergències i Seguretat de Catalunya per a l'exercici 2020, per import de 693.123,67
euros, que correspon a l'Ajuntament de Barcelona de conformitat amb l'acord de la Comissió
Mixta de la Xarxa RESCAT celebrada el 21 d'octubre de 2021, en execució d'allò disposat a
l'Annex 1 del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a la renovació de l'adhesió de l'ajuntament a la
Xarxa d'Emergències i Seguretat de Catalunya, de 5 de juliol de 2018. Autoritzar i disposar
l'esmentada despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, amb
càrrec a la partida 0400 22610 13011 del pressupost de 2021.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
51. (2021-0128 - 21003435) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de suport a la
gestió del programa Patis Escolars Oberts al Barri que s'està desenvolupant a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb codi de contracte 21003435,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 456.833,16 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 870.760,33 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació
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per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 395.800,15
euros i import de l'IVA de 61.033,01 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 10% inclòs) de 178.657,78
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32011
0800, un import (IVA 21% inclòs) de 202.667,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32011 0800: un import (IVA 10% inclòs) de
42.192,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/32011 0800, un import (IVA 21% inclòs) de 33.315,78 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32011 0800; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
52. (171/2021-21XF1258) Aprovar la convocatòria, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a la planificació, la gestió i el
seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitaris (PPDC) de caràcter
pluriennal a la ciutat de Barcelona 2022-2023, per un import total d'1.743.400,00 euros i
d'acord amb les Bases reguladores de les convocatòries per a l'atorgament de subvencions en
el marc de l'acció comunitària a la ciutat de Barcelona, publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) el 7 d'octubre de 2021. Establir el termini de presentació de
sol·licituds per a optar a la subvenció de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la
publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOPB. Autoritzar la despesa per un import
total d'1.743.400,00 d'euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
següents: un import de 871.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària 0800-48901-23182, i un import de 871.700,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0800-48901-23182; condicionades a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. Publicar
l'esmentada Convocatòria en el BOPB.
53. (20XC0383) Deixar sense efecte la segona addenda del conveni entre l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de
Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, per a les obres de nova construcció de
l'Escola Anglesola de 2 línies d'aquesta localitat aprovada per la Comissió de Govern en data
de 30 de desembre de 2020 per no haver-se formalitzat; establir el termini improrrogable per
executar les actuacions en curs previstes en aquest conveni fins el 31 de desembre de 2021
d'acord amb l'establert a l'Acta, de 16 de novembre de 2021, de la Comissió de seguiment del
Conveni signat per les parts el 3 d'octubre de 2018 i modificat per l'addenda de 29 de
desembre de 2020, i tot d'acord amb l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim
jurídic del sector públic; facultar el tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat,
Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de tots aquells documents que se'n derivin del
present acord.
54. (158/2021) Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la Carta para la gestión
municipal de la diversidad religiosa i la participación en el programa Municipios por la
tolerancia, promogut per la Fundación Pluralismo y Convivencia en col·laboració amb la
Federación Española de Municipios y Provincias i amb el suport de l'Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de Deusto. Notificar aquest acord a les parts
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interessades. Donar trasllat d'aquest acord a tots els àmbits de la gestió municipal i als ens
dependents de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Nou Barris
55. (21002701) Adjudicar el contracte núm. 21002701, que té per objecte la "Gestió i
dinamització del Casal de Barri de Verdun, amb mesures de contractació pública sostenible."
a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, 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 329.334,10 euros IVA
inclòs, dels quals 272.176,94 euros corresponen al preu net i 57.157,16 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 115.266,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 164.667,05
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/
0608; un import (IVA inclòs) de 49.400,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608. 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 13.608,85 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 Mercè Garcia del Estal. Alliberar la quantitat de
9.642,56 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
3.248,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 4.821,28 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de
1.573,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Districte de Sant Martí
56. (20224009) Aprovar, a l'empara dels articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei general de
subvencions i de l'article 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions
municipals, la concessió directa i amb caràcter excepcional a l'entitat Coordinadora d'Entitats
del Poblenou, d'una subvenció de 50.000,00 euros l'any 2022 i 50.000,00 euros l'any 2023
per a la gestió cívica del Casal de Barri del Poblenou. Declarar la no-inclusió de l'adjudicació
en una convocatòria pública pels motius d'interès públic que queden justificats als informes
que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa en concepte de subvenció per un
import de 50.000,00 euros per a l'any 2022 i 50.000,00 euros l'any 2023, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 49803 92416 0610 dels pressupostos dels anys 2022 i 2023,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor de Coordinadora d'Entitats del
Poblenou, amb NIF V59346866, per al desenvolupament del projecte de gestió del Casal de
Barri del Poblenou. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 19
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Districte de Sant Martí i la Coordinadora d'Entitats del Poblenou, amb NIF V59346866, per a
la gestió cívica del Casal de Barri del Poblenou, que instrumenta la subvenció atorgada,
d'acord amb el projecte de gestió presentat i amb la proposta de preus comunicats pel
desenvolupament de tallers i activitats. 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 de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte justificatiu que haurà
d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. Facultar
l'Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la realització de
tots els actes necessaris per a la seva execució.
57. (20204005) Prorrogar el conveni de gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar a favor
l'Associació de Veïns i Veïnes Diagonal Mar, amb NIF G58558479, des de l'1 de gener de 2022
fins el 31 de desembre de 2022 a l'empara del que s'estableix a la clàusula 3 de l'esmentat
conveni. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 48903 92416 0610 del pressupost de l'any 2022, condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent atès que l'execució de
la gestió cívica es realitzarà a l'exercici següent a la seva formalització, en concepte de
subvenció a favor l'Associació de Veïns i Veïnes Diagonal Mar amb NIF G58558479, prevista a
la clàusula quarta del conveni gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar. 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 de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. Facultar l'Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i
la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució.
58. (20204007) Prorrogar el conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Verneda a favor
l'Associació VERN - Coordinadora d'Entitats de la Verneda, amb NIF G58426305, des de l'1 de
gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022 a l'empara del que s'estableix a la clàusula 3
de l'esmentat conveni. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 50.000,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 48876 92417 0610 del pressupost de l'any 2022,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent atès
que l'execució de la gestió cívica es realitzarà a l'exercici següent a la seva formalització, en
concepte de subvenció a favor l'Associació VERN - Coordinadora d'Entitats de la Verneda amb
NIF G58426305, prevista a la clàusula quarta del conveni gestió cívica del Casal de Barri La
Verneda. 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 de la data de finalització
de l'activitat, presenti un compte justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i
memòria justificativa del cost total del projecte. Facultar l'Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez
per la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la seva
execució.
59. (20204008) Prorrogar el conveni de gestió cívica del Casal de Barri La Palmera a favor
l'Associació de Veïns i Veïnes La Palmera, amb NIF G62962253, des de l'1 de gener de 2022
fins el 31 de desembre de 2022 a l'empara del que s'estableix a la clàusula 3 de l'esmentat
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conveni. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 48903 92416 0610 del pressupost de l'any 2022, condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent atès que l'execució de
la gestió cívica es realitzarà a l'exercici següent a la seva formalització, en concepte de
subvenció a favor l'Associació de Veïns i Veïnes La Palmera amb NIF G62962253, prevista a la
clàusula quarta del conveni gestió cívica del Casal de Barri La Palmera. 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 de la data de finalització de l'activitat, presenti un compte
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. Facultar l'Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i
la realització de tots els actes necessaris per a la seva execució.
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (21XF1168) Acceptar, amb efectes de 3 de juny de 2021, el canvi de tercer a favor de
l'empresa Alter Mútua de Previsió Social dels advocats de Catalunya a Prima Fixa, amb CIF
V08264178, en la posició jurídica que ostentava l'empresa JUNIN 2013 SL, amb CIF
B66053935, a l'expedient 19XP0154 que té per objecte lloguer de l'entitat 3,4 i 5 del carrer
Avinyò 32, com a conseqüència de la compravenda de l'immoble de JUNIN 2013 SL a favor de
Alter Mútua de Previsió Social dels advocats de Catalunya a Prima Fixa, segons la
documentació i els informes que consten a l'expedient. Anul·lar la disposició de la despesa de
l'esmentat expedient adjudicat JUNIN 2013 SL, amb CIF B66053935, per un import de
91.744,33 euros, IVA inclòs, corresponent a l'exercici 2021, per un import de 200.558,24
euros, IVA inclòs, corresponent a l'exercici 2022, per un import de 204.569,40 euros, IVA
inclòs corresponent a l'exercici 2023, per un import de 214.800,74 euros, IVA inclòs
corresponent a l'exercici 2024, i per un import de 219.096,75 euros, IVA inclòs corresponent
a l'exercici 2025, amb càrrec a la 0701 20200 93311. Disposar a favor de l'empresa Alter
Mútua de Previsió Social dels advocats de Catalunya a Prima Fixa, amb CIF V08264178, les
quantitats restants de l'esmentat expedient, per un import de 91.744,33 euros, IVA inclòs,
corresponent a l'exercici 2021, per un import de 200.558,24 euros, IVA inclòs, corresponent a
l'exercici 2022, per un import de 204.569,40 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici 2023,
per un import de 214.800,74 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici 2024, i per un import
de 219.096,75 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici 2025 amb càrrec a la 0701 20200
93311, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l'actual.
2. (DP-2021-27991) Acceptar, amb efectes de 16 de juliol de 2021, el canvi de tercer a favor
de l'empresa SCPI CORUM EURION, amb CIF N0076794G, en la posició jurídica que ostentava
l'empresa MRF III PROYECTO TRES, SLU, amb CIF B66783390, a l'expedient DP-2021-27991
que té per objecte lloguer de l'edifici situat al Passeig St. Joan 75, com a conseqüència de la
compravenda de l'immoble de MRF-III-PROYECTO TRES, SLU a favor de SCPI CORUM
EURION, segons la documentació i els informes que consten a l'expedient. Anul·lar la
disposició de la despesa de l'esmentat expedient adjudicat a MRF-III-PROYECTO TRES, SLU,
amb NIF B66783390, per un import de 280.450,75 euros, IVA inclòs, corresponent a l'exercici
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2021, per un import d'1.130.564,04 euros, IVA inclòs, corresponent a l'exercici 2022, per un
import d'1.153.175,34 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici 2023, i per un import
d'1.176.238,83 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici 2024 amb càrrec a la 0701 20200
93311. Disposar a favor de l'empresa SCPI CORUM EURION, amb CIF N0076794G, les
quantitats restants de l'esmentat expedient, per un import de 280.450,75 euros, IVA inclòs,
corresponent a l'exercici 2021, per un import d'1.130.564,04 euros, IVA inclòs, corresponent
a l'exercici 2022, per un import d'1.153.175,34 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici
2023, i per un import d'1.176.238,83 euros, IVA inclòs corresponent a l'exercici 2024 amb
càrrec a la 0701 20200 93311, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l'actual.
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