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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 22 de desembre de 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 16 de desembre de 2021
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (383/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo (mat.
27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de
Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a professor
formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores
anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (384/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Gemma Font Garcia (mat.
78404) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria
professional de bombera Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), 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 formadora en emergències a l'empresa Gep&Risk112 SL. La
Sra. Font no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de
processos d'oferta pública, ni en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l'àmbit
de l'SPEIS. 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 Sra. Font, 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
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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.
3. (386/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Diana Vovelle Casas (mat.
21760) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria
professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al Departament d'Obres i
Manteniment del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament
d'Obres i Manteniment (26FAXCCCD01), i una activitat privada per compte propi com a
arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s'exclou
de l'exercici de l'activitat privada d'arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat
de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (42/2021 IMH) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Muñoz Gallego (mat.
5100038), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de gestor d'Administració General, amb destinació Servei del
Contenciós de l'IMH del Departament de Reclamacions de tributs, Contenciós i Devolucions
de la Direcció Jurídica Tributària de l'Institut Municipal d'Hisenda, on ocupa el lloc de treball
de gestor d'Administració General (20FA2BIBA01), i una activitat privada per compte propi
com a traductor de castellà, català, portuguès i anglès. 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.
5. (2021/486 IMEB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada del Sr. Jordi Figaró Voltà (mat.
3002946) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la
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categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori Municipal de
Música de Barcelona i a l'Escola Municipal de Música de l'Eixample de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professor de
Música (24FA1BIBA01), i l'activitat pública com a Professor de Música a l'Escola Superior de
Música de Catalunya. 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, i en especial amb el compliment de les seves
jornades i horari de treball a les Escoles de Música de l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (403/2021) Aprovar la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis d'Economia
Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció
Econòmica, tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient. Publicar aquest acord
en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
7. (58/2021) Aprovar inicialment el decret de Comissió de Govern del Registre Electrònic
General de l'Ajuntament de Barcelona; sotmetre’l a informació pública durant el termini de
trenta dies; tenir-lo per aprovat definitivament en cas que transcorri l'esmentat termini sense
que es presentin al·legacions; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta
Municipal i al web municipal.
8. (17004830-006) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 30.06.2022,
el contracte 17004830-006 que té per objecte el LOT 2 (Districtes) del contracte que té per
objecte el manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis,
comunicacions i grups de pressió en els edificis adscrits als districtes i gerències de
l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa INV PROTECCION SL, amb NIF B85582013,
per un import total de 296.389,70 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 296.389,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import net de 30.641,11 euros i import IVA de 6.434,63 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0609; un import net de 29.978,44 euros i import IVA de
6.295,47 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un
import net de 34.582,74 euros i import IVA de 7.262,38 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0610; un import net de 26.037,51 euros i import IVA de
5.467,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un
import net de 24.721,58 euros i import IVA de 5.191,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0606; un import net de 15.971,74 euros i import IVA de
3.354,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un
import net de 14.160,73 euros i import IVA de 2.973,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0604; un import net de 18.942,04 euros i import IVA de
3.977,83 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un
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import net de 24.481,62 euros i import IVA de 5.141,14 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0602; un import net de 25.432,65 euros i import IVA de
5.340,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 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 i Seguretat i
Prevenció.
9. (19000462-004) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
19000462-004 que té per objecte el servei de coordinació en matèria de seguretat i salut i de
coordinació d'activitats empresarials corresponents dels contractes relacionats amb la neteja i
el manteniment dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4
Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa COPREDIJE, SA, amb NIF
A82003815, per un import màxim de 25.804,70 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 25.804,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici
2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import net de 2.648,68 euros i import IVA de 556,22 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import net de 2.272,76 euros i import IVA
de 477,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0609; un
import net de 1.391,46 euros i import IVA de 292,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22703/93312 0608; un import net de 1.267,14 euros i import IVA de
266,10 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0607; un import
net de 763,10 euros i import IVA de 160,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22703/93312 0606; un import net de 670,55 euros i import IVA de 140,82
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import net de
1.585,14 euros i import IVA de 332,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0604; un import net de 2.173,76 euros i import IVA de 456,49 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0603; un import net de 1.455,29
euros i import IVA de 305,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0602; un import net de 804,40 euros i import IVA de 168,92 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0601; un import net de 214,42
euros i import IVA de 45,03 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0500; un import net de 1.035,77 euros i import IVA de 217,51 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0400; un import net de 2.987,66
euros i import IVA de 627,41 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/93312 0200; un import net de 2.056,07 euros i import IVA de 431,77 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0705. Fixar en 1.066,31 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que
formalitzi 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.
10. (21 S 13644) Alliberar la quantitat de 3.000,00 euros de l'import, corresponent a la
Gerència del Districte de Sants-Montjuïc, de l'autorització de la despesa aprovada per acord
de la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2020, per un import de 723.000 euros,
corresponent a la Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i
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serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2021, amb càrrec al
pressupost municipal de 2021 i a l'aplicació D748901/92412.
11. (21S13977-001) Alliberar la quantitat de 8.807,50 euros de l'import de l'autorització de la
despesa aprovada per Acord de la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2020, per
un import de 536.000,00 euros del districte de Sant Andreu, corresponent a la Convocatòria
de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de
l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2021, amb càrrec al pressupost municipal de 2021 i a
l'aplicació 2021 D/48901/92412 0609 6000131511.
12. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
22 de desembre de 2021.
13. (21002028) Adjudicar el contracte núm. 21002028, que té per objecte els serveis d'una
Oficina Tècnica de Projectes per a la captació i gestió de fons europeus a KPMG ASESORES SL
amb NIF B82498650 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
318.200,96 euros IVA inclòs, dels quals 262.976,00 euros corresponen al preu net i
55.224,96 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 212.133,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93116 0701; un import
(IVA inclòs) de 106.066,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/93116 0701. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 13.148,80 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
del contracte al Sr. Josep Marcé. Alliberar la quantitat de 171.338,32 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 114.225,55 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93116 0701; un
import (IVA inclòs) de 57.112,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/93116 0701. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia
i Hisenda.
14. (37/2021) Aprovar inicialment les Bases del Premi Barcelona "EMPRENEDORIA SOCIAL",
programa de suport a la creació d'empreses innovadores i amb un alt impacte social.
Publicar-les al BOPB i en el Tauler d'Edictes, així com una referència de l'anunci a la Gaseta
Municipal. Sotmetre a informació pública les bases del premi, per un termini de 20 dies hàbils
a partir del dia següent al de l'esmentada publicació al BOPB. Les bases es donaran per
aprovades definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el període
d'informació pública que facin necessària la seva modificació. Encarregar a BARCELONA
ACTIVA SAU SPM com a ens executor de les polítiques d'emprenedoria, empresa i ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona, la gestió del procediment i el pagament del Premi, excepte
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l'aprovació de les Bases i la convocatòria i la resolució. BARCELONA ACTIVA SAU SPM tindrà
la consideració d'entitat col·laboradora prevista en l'article 12 i següents de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i l'article 18 i següents del RD 887/2006, de 21
de juliol, que aprova el Reglament de la Llei.
16. (21XC0377) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i FIRA
INTERNACIONAL DE BARCELONA per l'organització dels següents esdeveniments: BIZ
BARCELONA, SALÓ DE L'OCUPACIÓ, BFORPLANET, PUZZLE X, GASTRONÒMIC FÒRUM, SMART
CITY EXPO WORLD CONGRESS i CIUTAT DE LA DIVERSIÓ, així com a la realització de
diferents despeses d'inversió en les instal·lacions de FIRA de Barcelona, considerat d'especial
interès social i públic per a la ciutat per la seva orientació cap a la promoció del comerç i de la
indústria. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 7.522.000,00 euros, desglossats
en les següents partides pressupostàries a càrrec del pressupost de l'any 2021: 0700 / 76747
/ 43336 (projecte P03.7019.01 per un import de 5.000.000,00 euros i 0700 / 48905 / 43336
per un import de 2.522.000,00 euros, a favor de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb
CIF Q-0873006-A, com a contribució de l'Ajuntament de Barcelona en la seva condició
d'entitat consorciada; requerir a 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 al primer tinent
d'Alcaldia, Sr. Jaume Collboni, per a la signatura del conveni.
17. (21S14358) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES PER A GAIS I LESBIANES per la realització del
Projecte Pla d'Acció 2021-2023 dirigit al desenvolupament de tres línies de treball: Hub
Acegal, Desenvolupament Local i Promoció Internacional, per tractar d'adaptar l'entitat als
temps actuals i promocionar l'economia i el posicionament internacional de la ciutat 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 255.000,00 euros, que
correspon al 28'39% del cost total del Projecte per import de 898.000,00 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 255.000,00 euros, distribuïts en 65.000,00
euros amb càrrec a la partida 0700/48829/43336 del pressupost 2021, 30.000,00 euros amb
càrrec a la partida 0700/48903/43011 del pressupost 2021, 85.000,00 euros amb càrrec a la
partida 0700/48829/43336 del pressupost de 2022 i 75.000,00 euros amb càrrec a la partida
0700/48829/43336 del pressupost de 2023, condicionades aquestes dues últimes anualitats a
l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor de la entitat ASSOCIACIÓ CATALANA
D'EMPRESES PER A GAIS I LESBIANES, amb CIF G64717812. Requerir a 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 cinquè del conveni; facultar el primer tinent d'Alcaldia, Il·lm. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, per a la signatura del conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i
Hisenda.
18. (21S14373) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'ASSOCIACIÓ TECH BARCELONA per la realització del Projecte TECH SPIRIT BARCELONA
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dirigit a la realització d'una trobada de l'ecosistema digital local amb mirada global que
reuneix persones emprenedores, corporacions, inversors, administracions i universitats 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 25,64% del cost total del Projecte per import de 195.000,00 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'ASSOCIACIÓ TECH
BARCELONA ,amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43011 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 cinquè del conveni. Facultar el primer
tinent d'Alcaldia, Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni.
19. (20XP0106-20XP0107) Desconsignar l’autorització i disposició de despesa de l'expedient
20XP0106, contracte d'arrendament de la finca del carrer de Santa Fe num 2B coneguda com
Torre Llobeta, corresponent al període de l'1 de gener a 31 d'octubre de l'any 2021, a favor
de la senyora Concepción Comas de Argemir Argüello, amb NIF 36926169Z per un import
total de 51.550,52 euros (42.603,74 euros import net i l'import de 8.946,78 euros IVA al
21%). Desconsignar l'autorització i disposició de despesa de l'expedient 20XP0107, contracte
d'arrendament de la finca del carrer de Santa Fe num 2B coneguda com Torre Llobeta,
corresponent al període de l'1 de gener a 31 d'octubre de l'any 2021, a favor del senyor
Vicente de La Fuente Cullell, amb NIF 37579309T per un import total de 51.550,52 euros
(42.603,74 euros import net i l'import de 8.946,78 euros IVA al 21%).
20. (DP-2021-28123) Resoldre, en els termes que resulten de l'informe de la Direcció de
Patrimoni de 3 de desembre de 2021 i de l'informe de l'Institut de Cultura de Barcelona signat
el 2 de desembre de 2021, que s'adjunten a efectes de motivació, les al·legacions
presentades per la societat PARALELOS MUSICALES SL, en escrits de 21 i 22 d'octubre de
2021, en el tràmit d'informació pública del Plec de clàusules reguladores de la concessió de
l'ús privatiu de la sala d'espectacles situada a l'avinguda Paral·lel, 62/Abat Safont núm. 1-3,
per a la posada en marxa del projecte "Espai per a la música a Barcelona", centre de
programació, producció artística i cultural, suport al teixit musical, a l'entorn de la música, les
arts escèniques i la creació de la ciutat, en el sentit d'estimar parcialment l'al·legació quarta
de l'escrit de 21 d'octubre de 2021 i desestimar la resta d'al·legacions del referit escrit així
com de l'escrit de 22 d'octubre de 2021; aprovar definitivament el Plec de clàusules
reguladores modificant la clàusula quinzena en el sentit d'exigir una solvència econòmica de
100.000,00 euros; i convocar la concurrència pública per adjudicar la concessió.
21. (DP-2021-28364) Acceptar la donació incondicional i irrevocable, d'acord amb els articles
29, 31.1 i 32 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, oferta pel senyor Lluís
Lleó Bertran, d'una escultura de la seva propietat i autoria, identificada fotogràficament a
l'expedient, integrada dins del conjunt escultòric "Morpho's Nest in The Cadmium House", i
ubicada als parterres situats a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, davant dels Jardins del
Palau de Pedralbes; agrair al senyor Lluís Lleó Bertran la generositat de la seva donació a la
ciutat; formalitzar l'acceptació de la donació; i assignar a la Direcció d'Arquitectura Pública i
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Patrimoni d'aquesta Corporació municipal, la gestió, conservació i manteniment de la
escultura esmentada en el marc de les seves funcions.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
22. (26/2021-SO_OP) Aprovar l'Oferta pública d'ocupació extraordinària de Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal, per a l'estabilització d'ocupació temporal, d'acord amb el Reial
Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a
l'ocupació pública, de 40 places de diferents categories distribuïdes com segueix: 23 places
d'auxiliars del verd o serveis auxiliars; 3 places d'oficialia administrativa, 8 places d'oficialia
del verd o serveis auxiliars, 2 de tècnic/a superior del verd o de gestió i 4 de tècnic/a
mitjà/na del verd o de gestió. Publicar la present oferta pública d'ocupació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Comunicar-ho al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya als efectes del que disposa l'article 57 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
23. (20220012A) Iniciar l'expedient per a la contractació de "l'Assistència tècnica per
l'explotació dels sistemes de control centralitzat de l'enllumenat públic, la gestió energètica
dels consums elèctrics de les instal·lacions i l'assessorament i seguiment de noves tecnologies
(2022-2024)", amb núm. de contracte 21004092, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 361.137,35 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 596.921,22 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 298.460,62 euros i import de l'IVA de 62.676,73
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 97.808,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502, un import (IVA inclòs) de 180.568,68 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502, un
import (IVA inclòs) de 82.760,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502; 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
d'acord amb el PCAP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
24. (20220006D) Adjudicar el contracte núm. 21002486, que té per objecte "Assistència i
assessorament tècnic al Departament d'Acció Climàtica i Territori, principalment pel que fa als
àmbits de foment de la sostenibilitat interna a l'Ajuntament, l'impuls i el seguiment del Pla
Clima i la Declaració d'Emergència Climàtica i la redacció dels Informes de seguiment del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, amb mesures de contractació pública sostenible" a la
UTE "SECRETARIA TECNICA DACT, SCHAEFER, VILLAGORDO BURRIEL MARTI VAIC UTE",
amb NIF U67874081, 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 426.770,87 euros IVA inclòs, dels quals 352.703,20 euros
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corresponen al preu net i 74.067,67 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.868,80
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142
0502; un import (IVA inclòs) de 213.385,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502; un import (IVA inclòs) de 204.516,63 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502.
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 17.635,16 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. M. del Mar Campanero Sala. Alliberar la
quantitat de 58.327,21 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 1.212,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15142 0502; un import (IVA inclòs) de 29.163,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502; un import
(IVA inclòs) de 27.951,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15142 0502. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
25. (20180366LO1AD2) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa, a l'empara de
l'article 242 4.i de la LCSP relatiu a l'excés d'amidaments, i d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient, del contracte 18002480L01 que té per objecte Obres
escomeses eBicing Fases 2 i 3 (LOT 1) Districtes de Ciutat Vella, Gràcia i Nou Barris, adjudicat
a l'empresa CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL, amb NIF B15387855, per un import màxim de
52.217,09 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/60393/13311 0504. Notificar la present resolució als adjudicataris. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
26. (20180366LO4AD2) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa, a l'empara de
l'article 242 4.i de la LCSP relatiu a l'excés d'amidaments, i d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient, del contracte 18002480L04 que té per objecte Obres
escomeses eBicing Fases 2 i 3 (LOT 4) corresponent als districtes de Les Corts, Sarrià-Sant
Gervasi i Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT
RUBATEC, SA, amb NIF núm. A60744216, per un import màxim de 25.308,32 euros (IVA
inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària D/60393/13311 0504.
Notificar la present resolució als adjudicataris. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
27. (20180366LO5AD2) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa, a l'empara de
l'article 242 4.i de la LCSP relatiu a l'excés d'amidaments, i d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient, del contracte 18002480L05 que té per objecte Obres
escomeses eBicing Fases 2 i 3 (LOT 5) corresponent al districte de Sant Martí, adjudicat a
l'empresa ELECNOR, SA amb NIF núm. A48027056, per un import màxim de 23.253,31 euros
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(IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària D/60393/13311 0504.
Notificar la present resolució als adjudicataris. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
28. (20210108C) Aprovar la continuïtat del contracte en execució num. 21000818 exp.
20210108 que té per objecte el "Manteniment l'equipament de visió artificial a la ciutat de
Barcelona durant el període (2021-2023), amb mesures de contractació pública sostenible",
adjudicat per aquesta Comissió de Govern en data 21 d'octubre de 2021 a ALUMBRADOS
VIARIOS, SA amb NIF A08523094, pel preu de 836.818,38 euros IVA inclòs i amb una baixa
del 31,80%, d'acord amb allò exposat en els informes que consten a l'expedient, condicionat
a la resolució que dicti el TCCSP al recurs especial en matèria de contractació interposat per
l'empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA amb NIF A28526275.
Notificar-ho als interessats i publicar-ho al perfil del contractant. Donar compte d'aquesta
resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
29. (21XF1297) Autorització i disposició de despesa per un import de 2.600.000,00 euros
amb càrrec al pressupost 2022 i a la partida 0502 D/22120 16511, a favor de ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU, amb NIF B82846825, en concepte de 2022
CONSUM LLUM TARIFES (TUR) ENLLUMENAT PÚBLIC, d'acord amb l'informe de 12 de
novembre de 2021 de la Cap del Departament d'Enllumenat, que consta a l'expedient.
30. (21XF1377) Autoritzar i disposar l'import de 563.279,99 euros a favor d'Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Integral de l'Aigua, SA amb NIF A66098435, per
atendre les despeses relatives al consum d'aigua pel funcionament de les fonts i llacs
ornamentals de la ciutat de Barcelona durant l'any 2022, amb càrrec al pressupost de la
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i a la partida D/22121/16111, d'acord amb
informe justificatiu de 2 de novembre de 2021 de la Cap del departament del cicle de l'aigua,
que consta a l'expedient.
31. (21XF1381) Autorització i disposició de despesa per un import d'1.300.000,00 euros amb
càrrec al pressupost 2022 i a la partida 0504 D/22120/13413, a favor de ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU, amb NIF B82846825, en concepte de 2022
CONSUM LLUM TARIFES (TUR) MOBILITAT, d'acord amb l'informe de 24 de novembre de
2021 de la Cap del Departament de Coordinació de Processos, que consta a l'expedient.
Districte de Ciutat Vella
32. (21PL16876) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la regulació del
Teatre Principal, situat a La Rambla 27-29; promogut per Inversiones Hoteleras ATIR SLU;
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.
33. (21PL16878) Aprovar el conveni urbanístic per al Pla Especial Integral i de Millora Urbana
per a la regulació del Teatre Principal, situat a La Rambla 27-29; promogut per Inversiones
Hoteleras ATIR SLU, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística, que consta a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació. Facultar
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la segona tinenta d'Alcaldia Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l'esmentat
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n puguin derivar. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sant Martí
34. (10BD 2017/127) Aprovar definitivament el Projecte de millora i adequació de la Masia de
Can Miralletes, al Districte de Sant Martí, 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 842.904,61 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); i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.
35. (10BD 2021/104) Aprovar el Projecte executiu actualitzat de la reurbanització del carrer
Binèfar, entre la rambla Prim i la Via Trajana, al Districte de Sant Martí de Barcelona,
d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb
l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l'Informe Jurídic de
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per
reproduïts, per un import d'1.687.415,89 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar
l'import addicional de 105.400,58 euros (IVA inclòs) al Pressupost per al Coneixement de
l'Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern, en sessió de
27 de setembre de 2018, per import d'1.582.015,31 euros (IVA inclòs), representant aquesta
actualització un 6,66% d'increment sobre el PCA originalment aprovat i que consisteix
bàsicament en una actualització del pressupost del projecte per tal d'adaptar-lo al banc de
preus actual; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un dels
diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
36. (59/2021) Aprovar, de conformitat amb allò previst a l'article 35.3 de les Normes
reguladores del funcionament dels Districtes, el calendari de sessions per a l'any 2022 dels
Plenaris dels Consells de Districte: mesos de març, maig, juliol, octubre i desembre.
37. (57/2021) Aprovar inicialment les Bases reguladores del "Premi Agenda 2030 BCN";
ordenar-ne la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i
al Tauler d'Edictes; sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir
del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya;
tenir-les per aprovades definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant
el període d'informació pública que facin necessària la seva modificació; aprovar les Bases
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específiques i convocar, condicionat a l'aprovació definitiva de les Bases reguladores, la "1ª
Edició del Premi Agenda 2030 BCN", d'acord amb els terminis i condicions establerts en la
convocatòria". Publicar les Bases específiques i la Convocatòria de la 1ª Edició del Premi
Agenda 2030 BCN" al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Gaseta Municipal i al
Tauler d'Edictes.
38. (21XC0350) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i BIT
HABITAT per a l'impuls de la innovació urbana a Barcelona. Autoritzar i disposar la despesa
per un import de 1.399.426,45 euros a favor de BIT HABITAT, amb CIF G-66205246, amb
càrrec a les partides 0300/48753/15361, 0300/48753/91225, 0300/78060/46311 i
0300/48753/46311, dels pressupostos de l'any 2021. Facultar la Tercera tinent d'Alcaldia,
Sra. Laia Bonet Rull, per a la signatura del present conveni i de la resta d'actes que se'n
derivin.
39. (21XC0368) Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació BCN Formació Professional per al desenvolupament de projectes i programes
relacionats amb la formació professional, la inserció laboral i la innovació; facultar l'Il·lma.
Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura
d'aquest conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. Donar-ne compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
40. (20210550) Autoritzar la subrogació de l'Institut Municipal de Serveis Socials, en el lloc
de l'Ajuntament de Barcelona a partir de l'1 de gener de 2022 en els expedients relatius als
Serveis d'Atenció i Recuperació i Acollida (SARA) segons el detall que consta en document
Annex 1 de l'expedient la subrogació de l'Institut Municipal de Serveis Socials, en el lloc de
l'Ajuntament de Barcelona a partir del dia següent de la seva formalització tots els
expedients detallats al document anomenat Annex 2 de l'expedient. CEDIR a favor de
l'Institut Municipal de Serveis Socials tots els drets i obligacions vinculats a tots els
expedients referits. Alliberar per a la seva subrogació per part de l'Institut Municipal de
Serveis Socials, el pressupost de contractes adjudicats i en execució a la Gerència d'Àrea de
Drets Socials a càrrec del pressupost 2022 i següents segons el detall que consten als
documents anomenats Annexos 1 i 2 inclosos a l'expedient.
41. (2018154-IMPD) Aprovar la modificació no substancial del contracte de transport especial
en bus 2018/154 per tal de començar a executar-ho amb independència de la data d'inici del
contracte del transport especial prestat preferentment en taxi adaptat, l'1 de gener del 2022.
Modificar la clàusula 3 del PCAP, eliminant el text "L'inici del servei haurà de ser coincident
amb l'inici del Servei Públic de transport especial en taxi que licitarà l'Ajuntament de
Barcelona" i fixar la data d’execució en l’1 de gener del 2022. Notificar l’acord a l’empresa
adjudicatària.
42. (20190143-IMPD) Desistir, de conformitat amb l'article 152.4 de la LCSP, del procediment
de licitació del contracte que té per objecte l'acord marc per a la contractació del servei públic
de transport en taxi de les persones amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona, licitat
per l'INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (expedient 2019143), ateses
les resolucions d’obligat compliment núm. 143/2020 i 144/2020 del Tribunal Català de
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Contractes del Sector Públic. Instar l’IMPD a dur a terme l'anul·lació de l'autorització de
despesa d’aquest contracte, per part dels òrgans de gestió econòmica de l’esmentat Institut.
Notificar aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, d’acord amb l’article
57.4 de la LCSP.
43. (2021209-IMPD) Aprovar l'addenda al Conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat sobre polítiques
i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda del municipi
de Barcelona en el període 2016-2019, formalitzat el 6 de maig de 2015, i modificat el 2 de
gener de 2017 per ampliar-ho fins al 31 de desembre del 2022; per fixar la data efectes 1 de
gener del 2022 a partir de la qual l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat, assumeix la gestió del servei de transport especial.
44. (20210552-IMHAB) Aprovar el conveni de col·laboració institucional entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'IMHAB, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, i el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
relatiu a l'Observatori metropolità de l'habitatge de Barcelona (OHB), amb una vigència fins
l'any 2023 i que té per objecte la col·laboració econòmica, en l'execució de les activitats de
l'O-HB, integrat sota la personalitat jurídica de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB), amb el següent detall: El finançament serà assumit per l'Ajuntament de
Barcelona, mitjançant l'IMHAB, per un import de 97.308,72 euros per a l'anualitat 2021 i de
113.808,72 euros per a les anualitats 2022 i 2023, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per un import de 48.654,36 euros per a l'anualitat
2021 i de 56.904,36 euros per a les anualitats 2022 i 2023. PROCEDIR a la seva inscripció en
el Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28
de desembre de 2015. Facultar la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de
Barcelona per a la seva signatura, així com dels actes, acords específics o addendes que se'n
derivin. Donar-ne compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
45. (20XC0379) Aprovar l'addenda per la qual es prorroga el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, i que determina l'aportació
municipal per a l'exercici 2021 als programes complementaris a la cobertura CatSalut per a
proveir una atenció integral dels serveis sanitaris de la ciutat de Barcelona. Prorrogar la
vigència de l'esmentat conveni fins al 31 de desembre de 2022. Autoritzar i disposar, a favor
del Consorci Sanitari de Barcelona, amb NIF Q5856235F, la despesa total d'1.363.485,32
euros, per fer front a les despeses derivades del conveni a l'exercici 2021 amb el
desglossament següent: un import d'1.040.709,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/46714/31111 0200; un import de 200.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/46714/43352 0200; un
import de 122.776,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/46714/23271 0200. Facultar la Ima. Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, regidora
de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de la present
addenda, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
46. (20210501) Aprovar el Conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través de la
Secretaria General d'Objectius i Polítiques d'Inclusió i Previsió Social (Ministerio de Inclusión,
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Seguridad Social y Migraciones) i l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la realització d'un Projecte per a la inclusió
social dins del marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Facultar la Ima. Sra.
Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els
documents que se'n derivin del mateix.
47. (20210487) Aprovar la Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions
en el marc del -Programa de Cooperació per a la Justícia Global-, -Programa de Cooperació
per a la Justícia Global a Ciutats Específiques- i -Programa d'Educació per a la Justícia Globalper a l'any 2022 de conformitat amb les bases reguladores aprovades per Comissió de Govern
de 29 de novembre de 2018 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
24 de gener de 2019. Convocar, en règim de concurrència competitiva, l'atorgament de
subvencions per l'esmentada convocatòria. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, per la Normativa General de Subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona publicada al BOP de 4 de gener de 2011, per les Bases reguladores
d'aquesta convocatòria, i amb els criteris i requisits que s'incorporen en aquesta convocatòria.
Determinar com a òrgan instructor el detallat a la clàusula 3 de la convocatòria. Constituir
com a òrgan col·legiat la Comissió de valoració que ha d'elaborar l'informe preceptiu
d'atorgament de les subvencions el previst a la clàusula 6 de la convocatòria. Establir com a
termini per a la presentació de sol·licituds el de 15 dies hàbils del 4 al 24 de febrer de 2022
ambdós inclosos. Autoritzar la despesa de 5.320.000,00 euros amb càrrec a la aplicació
48901.23291.0200 del pressupost de l'any 2022 i de 2.200.000,00 euros amb càrrec a la
aplicació 48901.23291.0200 del pressupost de l'any 2023. En aquells casos que sigui
procedent, l'autorització d'aquesta despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva de
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal dels exercici/s futurs.
Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
48. (20200564) Anul·lar parcialment l'autorització de despesa de 8.000,00 euros, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària D/0200/48101/23034 del pressupost de l'any 2021, en concepte
de premi no atorgat en la categoria de promoció de la investigació periodística en l'àmbit de
"Bretxa digital i l'accés als serveis i prestacions de l'Administració corresponent als Premis
Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona 2020.
49. (20210290) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Creu Roja a
Barcelona per a l'execució del projecte Centre per a la Cooperació a la Mediterrània, amb la
finalitat de reforçar la xarxa de treball de les Societats Nacionals de la Creu Roja i de la Mitja
Lluna Roja dels països del Mediterrani tot compartint coneixement i pràctiques en el
desenvolupament de les seves tasques, 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 30.000,00 euros, equivalent
al 12,08% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 248.272,65 euros i
amb una durada fins al 31/12/2021. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
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d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient; autoritzar i
disposar, a favor de l'entitat Creu Roja a Barcelona, amb NIF núm. Q2866001G, la despesa
total de 30.000,00 euros a càrrec de la partida 200/48557/23291 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 la clàusula setena del conveni;
facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni, així
com la de tots els documents que se'n derivin.
50. (20210342) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat FEDERACIÓ
SALUT MENTAL CATALUNYA, per a l'execució del projecte anomenat "Salut mental i COVID19. Suport i acompanyament a familiars, professionals i persones amb problemes de salut
mental" amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb un problema de
salut mental i sensibilitzar la població respecte de les seves característiques i necessitats, que
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa i de caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 70.000,00 euros, equivalent al
50,52% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 138.551,10 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 FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA, amb NIF núm. G61064242, la despesa total de 70.000,00 euros, equivalent al 50,52% del cost total del
projecte (138.551,10euros) a càrrec de la aplicació 0200-48903- 31111, del pressupost de
l'any 2021 de la Direcció de Serveis de Salut. 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 setena del conveni.
51. (20210380) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat FUNDACIÓN
SALUD Y PERSONA per a l'execució del projecte "Com està?", amb la finalitat de tenir cura de
la salut emocional de les persones grans, ja que ha estat dels col·lectius més afectats durant
l'actual pandèmia global pel COVID-19, 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 35.000,00 euros, equivalent
al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 70.000,00 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 FUNDACIÓN SALUD Y PERSONA, amb NIF núm. G66743303, la
despesa total de 35.000,00 euros a càrrec de la aplicació D/ 0200/43352/48887 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.
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52. (20210432) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Fundació Proa
(Pro-Activa Open Arms), per a l'execució del projecte Protecció per presència, rescat
humanitari i comunicació d'emergència a la Mediterrània. Any 2021, amb la finalitat de
protegir a persones migrants en risc de naufragi a les zones SAR al Mediterrani Central amb
caràcter d'emergència humanitària i denunciar la situació de desprotecció dels Drets Humans
que es viu al Mediterrani i a les fronteres, 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 100.000,00 euros,
equivalent al 6,13% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total
d'1.632.057,00 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 Proa (Pro-Activa Open Arms),
amb NIF núm. G66752239, la despesa total de 100.000,00 euros, a càrrec de la partida 200
48735 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 la clàusula setena del conveni. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta
d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona,
la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin.
53. (20210429) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat FUNDACIÓ
AJUDA I ESPERANÇA, per a l'execució del projecte "Joves: ajuda en xat", amb la finalitat de
contribuir a la prevenció de conductes suïcides entre els joves mitjançant un servei de
missatgeria instantània 24/7, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió
directa i de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general
reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per
un import de 60.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que ascendeix
a la quantitat total de 120.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2021. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que
consta en l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'entitat FUNDACIÓ AJUDA I
ESPERANÇA, amb NIF núm. R5800402I, la despesa de 60.000,00 euros, a càrrec de la
aplicació 0200-48903-23271 del pressupost 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 setena del conveni.
54. (202102455) Aprovar el Conveni extraordinari de col·laboració subscrit entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
amb NIF G17125832 per a l'execució del projecte Conveni 2020-2021 , amb la finalitat de
finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països
més desfavorits, i d'activitats d'Educació per la Justícia Global i la defensar dels drets humans
i dels seus defensors amenaçats en diferents països, que instrumenta l'atorgament de la
subvenció de concessió directa de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la
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normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de
desembre de 2010, per un import de 116.400,00 euros, equivalent al 79,89% del cost total
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 145.700,00 euros i amb una durada fins al
31/12/2022. 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
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) amb NIF G17125832 , la despesa
total de 116.400,00 euros, amb el següent desglossament: la quantitat de 38.800,00 euros a
càrrec de la partida 200 48903 23291 del pressupost de l'any 2021,i la quantitat de
77.600,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de 2022 condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2022, data de finalització dels
projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat
amb la clàusula setena del conveni. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta
d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la signatura de
l'esmentat conveni així com tots els documents que se'n derivin.
Districte de Sant Andreu
55. (21003673 Exp. 2100/2021) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Serveis per a
joves i adolescents de l'Espai Jove Garcilaso: PIJ, Intercanviador, Projecte Musical-audiovisual
i complementaris de l'Espai Jove Garcilaso del Districte de Sant Andreu a l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació publica sostenible.", amb núm. de contracte
21003673, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 773.888,22 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.407.069,48 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 703.534,74 euros i import de l'IVA de 70.353,48 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 127.214,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 386.944,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un import
(IVA inclòs) de 259.729,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
56. (2021-0172) Aprovar l'acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la
Universitat de Barcelona, la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la
Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat de Vic, que té per objecte el desenvolupament del projecte "CAMPUS DE LES
ARTS" a Can Ricart (Barcelona). Facultar el tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de
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l'esmentat acord marc de col·laboració, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
57. (A18000220) Aprovar la subrogació de l'Ajuntament de Barcelona en els drets i deures de
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) a partir de l'1 de gener del 2022 en el
contracte que té per objecte el servei d'escola de segones oportunitats de l'Ajuntament de
Barcelona (Codi contracte IMEB: 18000220/ Codi contracte Ajuntament de Barcelona:
A18000220) formalitzat 13 de maig de 2019 per l'IMEB i la UTE Salesians Sant Jordi-Fundació
Privada El Llindar (NIF U67413658) per un preu de 1.219.396,82 euros (IVA inclòs), iniciat el
14 de maig de 2019 i reajustat per l'IMEB per la situació provocada per la pandèmia de la
covid-19 fins el 28 de febrer de 2022, en compliment del Decret acordat per la Comissió de
Govern el 22 de juliol de 2021 de modificació de l'organigrama de la Gerència de l'Àrea de
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, en el qual es trasllada el Departament de Programes
Educatius de Ciutat (O 01400035) de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació (O
01400036) a la Direcció d'Educació de la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat (O 08040090); facultar la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
per a la formalització de l'esmentat subrogació; i publicar-la en el perfil de contractant.
58. (A19000074) Aprovar la subrogació de l'Ajuntament de Barcelona en els drets i deures de
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) a partir de l'1 de gener del 2022 en el
contracte que té per objecte el Servei per a l'organització i desenvolupament del programa
"Patis oberts al barri" amb mesures de contractació pública sostenible (Codi contracte IMEB:
19000074/ Codi contracte Ajuntament de Barcelona: A19000074) formalitzat el 18 de juliol
del 2019 per l'IMEB i la societat CET10 LLEURE S.L. (NIF B67166058) per un preu de
392.352,07 euros (IVA inclòs), iniciat el 19 de juliol del 2019, prorrogat fins al 22 d'agost del
2021 i reajustat fins el 9 de maig del 2022 per l'IMEB, en compliment del Decret acordat per
la Comissió de Govern el 22 de juliol de 2021 de modificació de l'organigrama de la Gerència
de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, en el qual es trasllada el Departament de
Programes Educatius de Ciutat (O 01400035) de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació
(O 01400036) a la Direcció d'Educació de la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat (O 08040090); facultar la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
per a la formalització de l'esmentat subrogació; i publicar-la en el perfil de contractant.
Districte de l'Eixample
59. (20209204) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022, la
concessió 19C00018 que té per objecte la gestió i dinamització del centre cívic Ateneu Fort
Pienc i Casal infantil Fort Pienc del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa CALAIX DE
CULTURA, SL, amb NIF B-63037740, per un import total de 286.436,34 euros, d'acord amb
els informes i documentació que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 286.436,34 euros, exempt IVA, per a l'exercici 2022
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost per l'any 2022. Requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga, signi
telemàticament la formalització del contracte. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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60. (20199203) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022, la
concessió 19C00018 que té per objecte la gestió i explotació del centre cívic Urgell i casal
infantil Urgell del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb
NIF B-63037740, per un import total de 313.684,87 euros d'acord amb els informes i
documentació que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 313.684,87 euros, exempt IVA, per a l'exercici 2022 amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost per l'any 2022. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini de 15
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga, signi telemàticament la
formalització del contracte. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Districte de les Corts
61. (21C00017) Declarar desert el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del
contracte núm. 21C00017 que té per objecte la gestió i l'explotació del centre cívic Josep
Maria Trias i Peitx, amb mesures de contractació pública sostenible, situada al carrer Riera
Blanca núm. 1-3 de Barcelona, per al període comprés entre l'1 d'abril de 2022 al 31 de
desembre de 2023, per no haver-se presentat cap oferta. Anul·lar l'autorització de despesa
per un import de 305.810,69 euros (IVA exempt) amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
130.947,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/48998/33711 i un import (IVA inclòs) de 174.862,87 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
62. (21C00018) Iniciar l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis que té per
objecte la gestió i l'explotació del Centre Cívic Can Deu, amb mesures de contractació pública
sostenible, situada a la Plaça de la Concòrdia núm. 13 de Barcelona, amb núm. de contracte
21C00018, vist l'informe de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de
les Corts de 19 de novembre de 2021, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del
contracte, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment restringit d'acord amb el que
estableix l'article 160 i següents de la LCSP, no subjecte a la regulació harmonitzada d'acord
amb l'article 20 de la mateixa llei i amb un pressupost base de licitació de 304.683,89 euros
(IVA exempt) i un valor estimat d'1.592.797,21 euros; aprovar les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
així com els seus annexes reguladors del contracte; autoritzar l'esmentada quantitat amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 76.170,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/48998/33711, un import (IVA inclòs) de 152.341,93 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un import (IVA inclòs) de
76.170,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/48998/33711. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit adequat i suficient que per
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. Convocar la licitació per a la
seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació
del corresponent anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Serveis de
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Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Donar compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
63. (50003/2020) Resoldre parcialment el contracte 20C00014 de concessió del servei per a
la gestió, explotació i organització del Centre Cívic Vil·la Florida al Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, de conformitat amb allò que preveu l'apartat c) de l'article 211.1 de la LCSP en
relació amb el que disposen els articles 212.4, 294 i 295 LCSP i d'acord amb l'informe de la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de 22 de novembre de 2021. Aquesta resolució
parcial dona lloc a suprimir en el contracte tant el servei Bar-Cafeteria com la gestió de l'espai
físic que ocupa, així com a la no percepció per part de l'Ajuntament de l'import anual del
cànon de 770,00 mensuals. L'entitat concessionària renuncia expressament a cap
indemnització per aquest motiu, de conformitat amb la compareixença de 22 de novembre de
2021. Aquesta resolució parcial del contracte no implica cap modificació respecte a l'import
del dipòsit de la garantia del contracte. Formalitzar la resolució parcial del contracte en
document administratiu. Notificar al concessionari la present resolució als efectes oportuns.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Gràcia
64. (20190049) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Entitat COORDINADORA DE COLLES DE CULTURA DE GRÀCIA, amb NIF G63100366, signat
en data 29 de març de 2019, per a la gestió cívica de l'equipament Centre Cultural La Violeta,
que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional, per un import de 82.000,00 euros, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell
Plenari el 17 de desembre de 2010, i una durada des de l'1 de gener de 2022 i fins al 31 de
desembre de 2022, de conformitat amb la clàusula tercera de l'esmentat conveni. Ampliar
l'autorització i disposició de despesa, a favor de la COORDINADORA DE COLLES DE CULTURA
DE GRÀCIA, amb NIF G63100366, per a la gestió cívica de l'equipament Centre Cultural La
Violeta, per un import de 82.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48902/92412 del pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient per a l'exercici 2022. Abonar l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia la formalització
de la pròrroga per ambdues parts. Requerir a l'entitat beneficiària, per tal que en el termini
màxim de tres mesos a partir de la finalització de l'activitat, presenti la documentació
justificativa dels fons rebuts; Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de
les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les
activitats realitzades i informe de l'auditor. Facultar el gerent del Districte de Gràcia per a la
signatura de la formalització de la pròrroga del present conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
65. (20200001) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL TRADICIÓ MUSICAL TRAM, amb NIF G59120444, signat en
data 18 de desembre de 2019, per a la gestió cívica del Centre de Cultura Artesà
Tradicionàrius, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i
amb caràcter excepcional, per un import de 80.000,00 euros, de conformitat amb els articles
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22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de
la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, i una durada des de l'1 de gener de 2022 i
fins al 31 de desembre de 2023, de conformitat amb la clàusula tercera de l'esmentat
conveni. Ampliar l’autorització i disposició de despesa, a favor de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL
TRADICIO MUSICAL TRAM, amb NIF G59120444, per a la gestió cívica del Centre de Cultura
Artesà Tradicionàrius, per un import de 80.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/48902/33411, dels quals 40.000,00 euros aniran a càrrec del pressupost de
l'any 2022 i 40.000,00 euros a càrrec del pressupost de l'any 2023, condicionat a l'existència
de crèdit adequat i suficient per als exercicis 2022 i 2023. Abonar l'esmentada quantitat a
l'Entitat, prèvia la formalització de la pròrroga per ambdues parts. Requerir a l'entitat
beneficiària, per tal que en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització de
l'activitat, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts; Aquesta haurà de contenir
memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor. Facultar el
gerent del Districte de Gràcia per a la signatura de la formalització de la pròrroga del present
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
66. (20200090) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Entitat FEDERACIÓ D'ENTITATS AMIGUES DE CAN CAROL I CONSOLAT (FEACCC), amb NIF
G67619668, signat en data 31 de desembre de 2020, per a la gestió cívica de l'equipament
municipal Casal de Barri Can Carol, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional, per un import de 70.000,00 euros, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, i una
durada des de l'1 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb la
clàusula tercera de l'esmentat conveni. Ampliar l’autorització i disposició de despesa, a favor
de la FEDERACIÓ D'ENTITATS AMIGUES DE CAN CAROL I CONSOLAT (FEACCC), amb NIF
G67619668, per a la gestió cívica de l'equipament municipal Casal de Barri Can Carol, per un
import de 70.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/92412 del
pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a
l'exercici 2022. Abonar l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia la formalització de la pròrroga
per ambdues parts. Requerir a l'entitat beneficiària, per tal que en el termini màxim de tres
mesos a partir de la finalització de l'activitat, presenti la documentació justificativa dels fons
rebuts. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats
realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats
realitzades i informe de l'auditor. Facultar el gerent del Districte de Gràcia per a la signatura
de la formalització de la pròrroga del present conveni, així com la de tots aquells documents
que se'n derivin.
Districte de Nou Barris
67. (19003194-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.08.2022,
el contracte 19003194-002 que té per objecte la "Gestió de l'Espai Jove Les Basses, amb
mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL,
amb NIF B59489351, per un import total de 219.551,05 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
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informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 219.551,05 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 181.447,15 euros i import IVA de 38.103,90 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2022. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte,
comparegui per a la signatura telemàtica de la formalització del contracte. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
68. (19003502-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022,
el contracte 19003502-002 que té per objecte la "Gestió del Centre Cívic Zona Nord, Casal de
barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, amb mesures de contractació pública sostenible",
adjudicat a l'empresa Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, per un import total de
440.621,27 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
440.621,27 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 364.149,81
euros i import IVA de 76.471,46 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2022. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte, comparegui per a la
signatura telemàtica de la formalització del contracte. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
69. (19003537-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 30.11.2023,
el contracte 19003537-002 que té per objecte la "Gestió del Centre Cívic Masia Can
Verdaguer, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa Club
Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, per un import total de 596.931,87 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 285.489,16 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 235.941,45 euros i import IVA de 49.547,71 euros
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 311.442,71 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 257.390,67 euros i import IVA de 54.052,04 euros amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 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 a la signatura telemàtica de la formalització del contracte. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Andreu
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70. (09-CONV-632/2021) Adjudicar a l'Associació Veïnal Sant Andreu Sud, amb NIF
G58460338, la gestió cívica del Casal de Barri Can Portabella, de conformitat amb l'establert
els apartats 12è i 13è de les bases aprovades definitivament el 2 de novembre de 2021, per a
la gestió cívica del Casal de Barri Can Portabella i la selecció de l'entitat gestora en règim de
concurrència, amb una subvenció anual màxima de 117.075,00 euros i per al període que va
des de l'1 de gener de 2022 (data prevista d'inici de la gestió), fins el 31 de desembre de
2023, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més; disposar la quantitat total de 234.150,00
euros a favor de l'esmentada entitat, en concepte de subvenció màxima per al
desenvolupament de la gestió cívica del Casal de Barri Can Portabella, amb el següent detall:
117.075,00 euros en concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al pressupost 2022 i a
la partida 48902/92416 o corresponent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
en la partida corresponent per a l'exercici 2022; 117.075,00 euros en concepte de subvenció
màxima anual, amb càrrec al pressupost 2023 i a la partida 48902/92416 o corresponent,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a
l'exercici 2023; facultar per a la signatura del conveni de gestió cívica a la regidora del
Districte de Sant Andreu, així com la de qualsevol acte que se'n derivi de l'execució de
l'esmentat conveni; requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma
indicats en el text del conveni i en les bases aprovades, presenti la documentació justificativa
dels fons rebuts; donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
71. (09-CONV-633/2021) Adjudicar a la Federació Torre la Sagrera, amb NIF G67020008, la
gestió cívica del Casal de Barri Torre la Sagrera, de conformitat amb l'establert els apartats
12è i 13è de les bases aprovades definitivament en data 2 de novembre de 2021, per a la
gestió cívica del Casal de Barri Torre la Sagrera i la selecció de l'entitat gestora en règim de
concurrència, amb una subvenció anual màxima de 122.268,51 euros i per al període que va
des de l'1 de gener de 2022 (data prevista d'inici de la gestió), fins el 31 de desembre de
2023, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més; disposar la quantitat total de 244.537,02
euros a favor de l'esmentada entitat, en concepte de subvenció màxima per al
desenvolupament de la gestió cívica del Casal de Barri Torre la Sagrera, amb el següent
detall: 122.268,51 euros en concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al pressupost
2022 i a la partida 48903/92416 o corresponent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en la partida corresponent per a l'exercici 2022; 122.268,51 euros en concepte de
subvenció màxima anual, amb càrrec al pressupost 2023 i a la partida 48903/92416 o
corresponent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida
corresponent per a l'exercici 2023; facultar per a la signatura del conveni de gestió cívica a la
regidora del Districte de Sant Andreu, així com la de qualsevol acte que se'n derivi de
l'execució de l'esmentat conveni; requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en
la forma indicats en el text del conveni i en les bases aprovades, presenti la documentació
justificativa dels fons rebuts; donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (03-157-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-157/2021 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2021, d'import 2.800.000,00 euros, per atendre despeses de l'Institut Municipal de
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l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
21122091; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
Districte de l'Eixample
2. (20229201) Adjudicar el contracte núm. 21002281, que té per objecte la Gestió i
dinamització Espais de gent gran del Districte Eixample i suport i dinamització programa Gent
Gran del Districte a ASSOC. ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE BARCELONA amb NIF G08943813 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
2.972.719,78 € IVA inclòs, dels quals 2.702.472,53 € corresponen al preu net i 270.247,25 €
a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.091.331,77 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602; un import
(IVA inclòs) de 972.334,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23231 0602; un import (IVA inclòs) de 909.053,33 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602. 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 135.123,63 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. Designar com a responsable del contracte
Montse Freixa. Donar compte d'aquest acord a la Comissió Drets socials, Cultura i Esports.
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