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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 18 de juny de 2020.

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 18 de juny de 2020, s'hi reuneix la Comissió de
Govern en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi
concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia
Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín
González, Eloi Badia Casas, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín
Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i
Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que
certifica.
Excusen la seva absència la Ima. Sra. Laura Pèrez Castaño i l'Im. Sr. Jordi Rabassa Massons.
També hi és present la gerent municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l'article 46.3
de la Llei 7/985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons redacció
donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
El secretari constata l'efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la sessió
mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala virtual i acredita la
seva identitat, així com l'existència de quòrum legal.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada l'11 de juny de
2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comuniquen les resolucions
següents:
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
1. (1247/2019 ICUB) Resolució del president i de la gerent de l'ICUB, de 29 de maig de 2020,
que atorga a la Confederació Sardanista de Catalunya, amb CIF G59930370, una subvenció
mitjançant concessió directa nominativa per un import de 45.000 euros pel finançament de
les seves activitats i una subvenció directa extraordinària per un import de 55.000 euros pel
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finançament de les Sardanes a la Catedral. Aprova el conveni de col·laboració adjunt que
consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la subvenció.
2. (1490/2019 ICUB) Resolució del president i de la gerent de l'ICUB, de 25 de maig de 2020,
que atorga a la Fundació La Sagrera, amb CIF 64110323, una subvenció mitjançant concessió
directa nominativa per un import de 195.000 euros pel finançament de les seves activitats i
una subvenció directa extraordinària per un import de 6.500 euros pel finançament del
programa "Projecte, Creació i Museus" de l'any 2020. Aprova l'addenda al conveni de
col·laboració adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà l'atorgament de la
subvenció.
3. (1695/2019 ICUB) Addenda al conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de
Barcelona i la Fundació Sala Beckett-Obrador Internacional de Dramatúrgia, que fixa les
condicions pel finançament de les activitats, mitjançant l'atorgament d'una subvenció
nominativa aprovada en data 14 d'abril de 2020 pel Consell d'Administració de l'ICUB, per
import de 513.000 euros, i de manera extraordinària instrumenta l'atorgament d'una
subvenció directe per import d'11.100,00 euros pel finançament del projecte específic "En
Residència".
4. (2213/2019 ICUB) Addenda al conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de
Barcelona i l'associació d'Idees EMA, que fixa les condicions pel finançament de les activitats,
mitjançant l'atorgament d'una subvenció nominativa aprovada en data 14 d'abril de 2020 pel
Consell d'Administració de l'ICUB, per import de 121.000 euros, i de manera extraordinària
instrumenta l'atorgament d'una subvenció directe per import de 9.000,00 euros pel
finançament del projecte de climatització d'espais, i 6.5000,00 € per al projecte Creació i
Museus.
5. (1258/2020 ICUB) Resolució del president de l'ICUB, de 12 de maig de 2020, que aprova
el conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i JULVE I JULVE, SL, per
establir les condicions de la durada i definir l'aportació econòmica de l'ICUB, en concepte de
subvenció, per a la realització de les activitats culturals i artístiques que formen part del
projecte de l'Escenari Brossa el 2020, mitjançant l'atorgament d'una subvenció directa per
import de 161.360,00 euros.
6. (1289/2020 ICUB) Conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i la
Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels
Entremesos, que fixa les condicions pel finançament de les activitats, mitjançant l'atorgament
d'una subvenció nominativa aprovada en data 14 d'abril de 2020 pel Consell d'Administració
de l'ICUB, per import de 39.500 euros, i de manera excepcional disminueix aquest import en
1.600 euros per a l'any 2020, pel finançament de tres línies d'actuació úniques de la Casa
dels Entremesos: la gestió i les activitats culturals d'arrel tradicional organitzades per la
FECPTBV a La Casa dels Entremesos durant l'any 2020, el manteniment de les figures del
Seguici Popular de Barcelona, i la gestió de les actuacions de la Gegantona Laia.
b) Informes
C) Part Decisòria
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a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (18001130 (0301/18)) Prorrogar els 3 lots de l'Acord Marc amb número de contracte
18001130 (exp. 0301/18), que té per objecte la fixació de condicions per a la prestació de
serveis postals demandats per l'Ajuntament de Barcelona i el conjunt d'entitats que integren
el seu sector públic depenent, amb mesures de contractació pública sostenible per a
l'Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, per un termini de 12
mesos comptat a partir del dia 21 de juny de 2020 fins al dia 20 de juny de 2021, a les
següents empreses designades: Lot 1: Productes amb seguiment d'informació, Recerca i
Desenvolupament Empresarial, S.L. NIF: B60261815. Lot 2: Productes postals bàsics,
Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. NIF: B60261815. Lot 3: Paqueteria, l'empresa
General Courier Vallès, S.L. NIF: B61566964. Tot això en virtut del que estableix l'art. 23 i
196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, d'aplicació a aquest Acord Marc segons el que preveu
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, la clàusula 3 del PCAP i segons compareixences signades per les empreses
adjudicatàries que s'incorporen a l'expedient. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
2. (17000670 (0214/17)) Prorrogar, a l'empara de l'article 303.1 del Text Refós de la LCSP,
d'aplicació a aquest acord marc en virtut del que disposa la Disposició Transitòria Primera de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; i de conformitat amb la
clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars, l'Acord Marc, amb número
de contracte 17000670, que té per objecte la contractació de la gestió del compte de serveis
dels viatges necessaris pel normal desenvolupament de les activitats professionals del
personal de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa Central de Viajes SL, amb NIF
B08323404, per un termini d'un any comptador des del dia 20 de juny de 2020 i fins al 19 de
juny de 2021, segons compareixença signada per l'empresa. Donar-ne compte a la Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
3. (19003198 (0902/19)) Rebutjar l'oferta presentada per l'empresa Promotion Digital Talk
SL, amb número de NIF B64510373, i excloure-la de la licitació de l'Acord Marc, amb número
de contracte 19003198 i número d'expedient 0902/19, que té per objecte la prestació de
serveis d'impressió massiva de documents i serveis associats a l'Ajuntament de Barcelona, en
haver superat un dels preus unitaris oferts per aquesta el màxim establert als plecs de l'Acord
Marc. Designar com a proveïdor de l'esmentat Acord Marc, amb número de contracte
19003198 i número d'expedient 0902/2019, l'empresa Mailteck S.A , amb número de NIF
31501901, en ser considerada la seva oferta la més avantatjosa econòmicament de les
ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els
criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. Formalitzar el contracte en
el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
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l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsables del contracte el Sr. Jordi Cirera
Gonzalez, responsable de la Direcció d'Operacions i Sistemes de l'Institut Municipal
d'Informàtica, i el Sr. Eduard Castells Duarry, cap del Departament Central de Compres de
l'Ajuntament. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (20000204 (0124/20)) Iniciar l'expedient per a la contractació de les Obres de reforma de
la planta tercera de la Casa Gran de l'Ajuntament de Barcelona, fase 3, amb núm. de
contracte 20000204, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert
simplificat, amb un pressupost base de licitació de 904.284,01 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 896.810,59 euros. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte i el projecte executiu. Convocar
la licitació per a la seva adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net
747.342,16 euros i import de l'IVA de 156.941,85 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 105.684,01 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63862/93314 0705, un
import (IVA inclòs) de 798.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/63862/93314 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 18 de
juny de 2020.
6. (DP-2020-27837) Acceptar l'opció de compra atorgada per la Generalitat de Catalunya a
favor de l'Ajuntament de Barcelona, sobre les finques situades al carrer Pare Manjón núm. 24 i Pare Pérez del Pulgar (finques registrals núm. 24.514, 24.515, 24.516 i 24.517 de la
secció 3a del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), on es situa el Centre Penitenciari
Obert 2 de la Trinitat Vella de Barcelona, en virtut del Conveni signat entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya el 10 de gener de 2017, i les seves pròrrogues;
executar l'opció de compra en el moment procedimental adequat, en el marc del compliment
dels drets i obligacions derivat de l'esmentat conveni de 10 de gener de 2017 i les seves
pròrrogues; un cop es pugui executar el dret d'opció, adquirir, a títol de compravenda, en
l'estat d'ocupació actual, a la Generalitat de Catalunya, la participació indivisa del 2,06 per
cent de la finca registral núm. 24.514, la participació indivisa del 13,29 per cent de la finca
registral 24.517, i la totalitat de les finques registrals 24.515 i 24.516 inscrites al Registre de
la Propietat núm. 2 de Barcelona, de conformitat amb el pacte cinquè del Conveni de
Col·laboració ja esmentat de 10 de gener de 2017; aprovar com a preu de la compravenda
l'import de 5.518.307,86 euros més l'IVA corresponent, quedant un import total de
6.677.152,51 euros, amb l'obligació per part de la Generalitat de Catalunya de destinar
aquest import a la construcció del nou equipament penitenciari del Centre Obert de la Zona
Franca; realitzar el pagament de l'esmentada quantitat amb càrrec al reconeixement de
l'obligació amb número d'assentament 7000679722, comptabilitzat el 24 de novembre de
2017, d'import 6.677.152,51 euros, a nom de la Generalitat de Catalunya, en relació a la
partida 0501 60064 15121 del Pressupost municipal de l'any 2017; autoritzar a la Generalitat
de Catalunya l'ús de les finques que s'adquireixen, per un període màxim de 7 anys, d'acord
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amb l'establert al conveni referit de 10 de gener de 2017; formalitzar la compravenda i
inscriure-la en el Registre de la Propietat.
S'ha retirat la proposta precedent.
7. (3-052/2020) Aprovar l'expedient núm. 3-052/2020 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2020, d'import 256.872,14 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. 20060491; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
8. (20180008M) Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
17005534L02-003 que té per objecte el Manteniment de la senyalització horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguretat viària (2018-2022), amb mesures de
contractació pública sostenible, Lot 2, adjudicat a l'empresa UTE MANTENIMENTO 2018-2022
La Castellana-Viales Levantinos, amb NIF U88117304, per un import màxim de 299.989,35
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 net de
247.925,08 euros i import de l'IVA de 52.064,27 amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/22720/13414 0504 de l'exercici 2020. Fixar en 12.396,25 euros l'import del reajustament
de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
9. (20180014) Prorrogar per un període comprès des del 13.07.2020 fins al 12.07.2021, el
contracte 17006454-003 que té per objecte el Servei de Manteniment d'Escales Mecàniques,
Ascensors Verticals i Ascensors Inclinats (2018-2020), adjudicat a l'empresa Thyssenkrupp
Elevadores, SL, amb NIF B46001897, per un import total de 1.692.108,75 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 846.054,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 amb el desglossament següent: un import net de 699.218,49 euros i import
IVA de 146.835,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22721/15331
0504. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 846.054,38
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 699.218,50 euros i import IVA de 146.835,88 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. Requerir l'adjudicatari per tal
que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
10. (20210004) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de Direcció facultativa i
assistència tècnica per al contracte de manteniment dels paviments de la ciutat de Barcelona
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(2021-2025), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
20001545, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació d'1.145.247,83 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.135.485,81 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 946.485,81 euros i import de l'IVA de 198.762,02 euros; i amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
23.859,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 286.311,96 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504, un import (IVA inclòs) de
286.311,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 286.311,96 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504, un import (IVA inclòs) de
262.452,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
11. (20200134) Autoritzar la despesa per un import de 200.000,00 euros per fer front a la
Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència
climàtica de la ciutat de Barcelona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/15142
del pressupost de l'any 2020. Obrir la convocatòria de concurs públic per a la presentació de
sol·licituds d'ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica
de la ciutat de Barcelona, d'acord amb les modalitats i terminis que s'especifiquen en
document que consta a l'expedient; publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, el tauler d'edictes electrònic i al web municipal, de conformitat amb la
base 14a de les Bases Reguladores de la concessió d'ajuts per al desenvolupament de
projectes en el marc del Pla Clima, aprovades per acord de la Comissió de Govern en sessió
de 20 de febrer de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de
febrer de 2020.
12. (20200272) Autoritzar la despesa per un import de 153.000,00 euros per fer front a la
convocatòria per la concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa
"Barcelona Escoles + Sostenibles 2020-2023", amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48902/17221 del pressupost de l'any 2020; obrir la convocatòria de concurs públic per a la
presentació de sol·licituds d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa
"Barcelona Escoles + Sostenibles 2020-2023", d'acord amb les modalitats i terminis que
s'especifiquen en document que consta a l'expedient; publicar aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el tauler d'edictes electrònic i al web municipal,
de conformitat amb la base 12a de les Bases reguladores de la concessió d'ajuts per al
desenvolupament del Pla d'acció del Programa "Escoles + Sostenibles", aprovades per acord
de la Comissió de Govern en sessió de 25 de maig de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del 6 de juny de 2017.
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13. (20XCO042) Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre EDAG Engineering
(GmbH) i l'Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament del Projecte CityBot a la ciutat de
Barcelona, que consisteix en crear i promoure vehicles multifuncionals robotitzats gestionats
de forma intel·ligent per la mobilitat de persones i serveis. Segon.- Facultar la regidora de
Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés, per la signatura de
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de Ciutat Vella
14. (14gu70-4) Inadmetre a tràmit el recurs potestatiu de reposició interposat el 8 d'agost de
2019, per la Sra. Mei Ying Wang Wang Chen contra l'acord de la Comissió de Govern de 4 de
juliol de 2019, en el qual es desestima el seu dret a percebre interessos de demora en la
tramitació i pagament de la indemnització que li va correspondre en l'execució del Projecte de
Reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6,
8, 10, 12,14 i 16 del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 22 i 24 del carrer Lancaster, aprovat
definitivament el 3 de novembre de 2016, i ferm en via administrativa, pels motius que
justificadament i raonada, figuren en l'informe del Departament de Reparcel·lacions de la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 19 de maig de 2020, que consta a l'expedient i
es dóna per íntegrament reproduït. Notificar aquest acord a la persona recurrent. Donar-ne
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
15. (15e00061) Inadmetre a tràmit, d'acord amb l'establert a l'apartat 6è de l'article 5 la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
l'advertiment del propòsit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat per
la Sra. Àngels Cuadras Avellana, en nom i representació dels propietaris, en relació a la finca
núm. 12 del carrer de Montanyans, qualificada de Casc antic medieval - habitatge protegit
(clau 12c-hs), per la MPGM per a la destinació de finques de Ciutat Vella a Habitatge Social,
aprovada definitivament l'11 de juny de 2008, a executar pel sistema d'expropiació, atès que
no ha acreditat la representació amb la que actua, de conformitat amb l'informe del
Departament d'Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut
Municipal d'Urbanisme de 15 de maig de 2020, que a efectes de motivació s'acompanya al
present i es té per íntegrament reproduït.
16. (20-SJS-04.04) Aprovar inicialment el projecte d'urbanització als entorns d'un edifici al
carrer Princesa, 21 del Districte de Ciutat Vella de Barcelona (vial carrer Boquer), d'acord
amb els informes tècnic i jurídic de 8 i 9 de juny de 2020 del director de Llicències i espai
públic i de la Direcció de Serveis Jurídics - Secretaria delegada, respectivament, del Districte
de Ciutat Vella, per un import de 53.253,59 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
inclòs. Sotmetre'l a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant un
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'anuncis electrònic de
l'Ajuntament de Barcelona i a la seu del Districte de Ciutat Vella (oficina tècnica d'atenció al
públic (C/ Ramelleres 17, primera planta). Disposar que, si no es formula cap al·legació ni
reclamació durant el termini d'informació pública, el projecte que ara s'aprova inicialment,
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la seva publicació.
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Districte de les Corts
17. (19g410) Resoldre l'escrit d'al·legacions presentat pel Sr. Juan Segura Pons, en data 14
de febrer de 2020, en nom i representació de la societat Algendar, C.B, amb la representació
de diversos copropietaris inclosos dins de l'àmbit reparcel·latori de la UA 1 de la MPGM del
sector de l'entorn del carrer Anglesola, en el sentit i d'acord amb els motius que
justificadament i raonada consten en l'informe del departament de reparcel·lacions de la
Direcció de serveis de gestió urbanística de 25 de maig de 2020. Aprovar definitivament a
l'empara de l'article 168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, la Modificació del Projecte de reparcel·lació de la unitat
d'actuació número 1 de la MPGM del sector de l'entorn del carrer Anglesola, a executar per
cooperació, aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern de 10 de maig de
2006 i ferm en via administrativa des del 26 de setembre de 2006, consistent en la
modificació del compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació esmentat.
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de
més difusió de la província. Notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
18. (19g407) Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació
parcial i l'ocupació temporal de la finca número 140 del carrer Major de Rectoret, inclosa en el
Projecte refós del Projecte executiu de reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el
carrer Marco Polo i el núm. 102 del carrer Major de Rectoret i projecte executiu de
reurbanització de l'encreuament del carrer Major del Rectoret amb el carrer Marco Polo i el
primer tram del carrer Marco Polo, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, aprovat definitivament
per la Comissió de Govern el 24 de desembre de 2018, iniciar l'expedient d'expropiació,
notificar individualment a l'afectada l'inici de l'expropiació perquè en termini de quinze dies
aporti els títols que legitimin els seus drets, en el cas que no ho hagi fet durant el tràmit
d'informació pública, i proposi el preu en què els valori, i el termini necessari per desallotjar la
finca en el cas de ser ocupant, a fi d'intentar el tràmit d'avinença previst a l'art. 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, amb l'advertència als
ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en
el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de notificació, previ pagament o
dipòsit de la indemnització que si s'escau pugui correspondre i, en el supòsit que
transcorregut l'esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord; iniciar la peça
separada de preu just, d'acord amb allò establert a l'art. 29 de la Llei d'Expropiació Forçosa i
concordants del seu Reglament i a l'art. 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals; publicar aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, a un diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra
de la relació de béns i drets aprovada definitivament.
19. (19g386) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i l'article
162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de regularització de
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finques del Polígon d'Actuació de l'Illa 3 de la Modificació del Pla General Metropolità per a
l'ordenació de les Vores de la Via Augusta. El Compte de Liquidació Provisional contingut en el
Projecte de regularització de finques quantificava les despeses d'urbanització en un import
total de 522.308,21 euros (IVA exclòs), mentre que el Compte de Liquidació Definitiva que
s'aprova fixa l'import total de les despeses d'urbanització en l'import de 436.189,84 euros
(IVA exclòs). L'Institut Municipal d'Urbanisme ha ingressat quotes d'urbanització per un
import total de 456.687,41 euros (IVA exclòs). En conseqüència, el Compte de Liquidació
Definitiva s'aprova amb un saldo per import de 20.497,57 euros (IVA exclòs), que s'haurà
d'abonar, si s'escau, a la societat mercantil JOSEL SL, propietària única de la finca de resultat
amb aprofitament. Sol·licitar al Registre de la Propietat número 8 de Barcelona la cancel·lació
de l'afecció real de la finca de resultat al pagament del saldo del Compte de Liquidació
Provisional del Projecte de regularització de finques del Polígon d'Actuació de l'Illa 3 de la
Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació de les Vores de la Via Augusta.
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de
major difusió de la província. Notificar-lo personalment als interessats en l'expedient. Donarne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Gràcia
20. (18g291) 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, de la Unitat d'Actuació número 3 del
Pla Especial de concreció d'usos i ordenació volumètrica de l'illa delimitada pels carrers de
Mare de Déu de la Salut, de l'Escorial, de Molist, d'Antequera i de la Riera de Can Toda a
Barcelona, formulat per JOSEL, SLU. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, que la
fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Text refós 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 a l'Administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva
afectació als usos previstos en el planejament. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un dels diaris de més difusió de la província. Notificar-lo
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte d'Horta-Guinardó
21. (18g399) Desestimar per improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de
l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l'advertiment del propòsit
d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat per l'advocat Antoni
Garrigosa i Ayuso en nom i representació dels senyors Jordi Pons Pinazo i Jordi Pons Sanjinés,
en 21 de novembre de 2018, en relació a la finca núm. 50-52 del carrer Marià Labèrnia,
qualificada de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a), per la Modificació del Pla
General Metropolità a l'àmbit del Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de
2010, i inclosa en l'Actuació Aïllada Rovira 1, pels motius que figuren a l'informe del
Departament d'Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut
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Municipal d'Urbanisme, de 22 de maig de 2020, que a efectes de motivació s'acompanya al
present i es té per íntegrament reproduït.
Districte de Sant Martí
22. (19g79) Desestimar per improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de
l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l'advertiment del propòsit
d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat per l'advocat Juan Puig i
Fontanals en nom i representació de Fincas Canals, SL, en data 31 de gener de 2019, en
relació a la finca núm. 158-162 de l'avinguda Meridiana, qualificada de parcs i jardins actuals
de caràcter local (clau 6a), pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol
de 1976, pels motius que figuren a l'informe del Departament d'Expropiacions de la Direcció
de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme, de 18 de maig de 2020,
que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
23. (19g257) 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 Pla de Millora Urbana de l'illa 2004
delimitat pels carres Badajoz, Tànger, Àvila i Sancho de Àvila de Barcelona. Determinar, de
conformitat amb l'article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació
definitiva del Text refós 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 a l'Administració actuant dels
terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el planejament.
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de
més difusió de la província. Notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
24. (19g393) Desestimar per improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de
l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l'advertiment del propòsit
d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat per la Sra. Maria Josep Pons
Bassas el 7 d'octubre de 2019 i per la Sra. Griselda Bassas Sans el 14 de novembre de 2019,
en relació a la finca núm. 28 del carrer de la Nació, qualificada de xarxa viària bàsica (clau 5)
per la MPGM a l'àmbit dels terrenys situats a l'avinguda de la Meridiana, entre els carrers de
la Nació, del Degà Bahí, de Trinxant i de Tomàs Padró, aprovada definitivament el 22 de juliol
de 2009, publicada al DOGC el 9 de novembre de 2009, inclosa en l'actuació aïllada 4, pels
motius que figuren a l'informe del Departament d'Expropiacions de la Direcció de Serveis de
Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme, de 15 de maig de 2020, que a efectes
de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
25. (19g476) 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 Polígon d'Actuació Urbanística del
Pla de Millora Urbana i Pla Especial Integral de l'habitatge no convencional del Subsector
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FRIGO, inclòs al PERI del Sector Parc Central, illa delimitada pels carrers Bolívia, Bilbao, Perú
i zona verda definida al Pla de preservació del recinte de Can Ricart, formulat per la societat
mercantil Perú 84-102 Barcelona, SL, que incorpora les prescripcions que previstes en
l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 24 de febrer de 2020, incorporat a
l'expedient administratiu. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la
Llei 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 altres la cessió en ple
domini i lliure de càrregues a l'administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a
la seva afectació als usos previstos en el planejament. Publicar aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta
Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. Notificar-lo individualment a tots
els propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
26. (20XC0107 (0270/20)) Ratificar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya, la Fundació Eurecat, el Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación (BSC), el Consorci Centre de Visió per Computador
(CVC), la Fundació Privada i2CAT, Everis Spain S.L.U, Microsoft Ibérica S.R.L i SDG
Consulting Espanya S.A per tal d'emmarcar i coordinar a través del Center for Innovation in
Data Technologies and Artificial Intelligence (CIDAI) totes les actuacions de totes les
organitzacions signats per promoure el desenvolupament de solucions basades en
intel·ligència artificial i tecnologies de tractament de dades i accelerar l'adopció d'aquestes
tecnologies en les empreses i institucions catalanes, signat pel Sr. Michael Donaldson Carbón,
Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, en data 24 de febrer
de 2020.
27. (209/2020) Aprovar i convocar, condicionat a l'aprovació definitiva de les bases generals
reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 d'abril de 2020, la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions del Departament de Protecció
dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura de la població
de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona; establir un termini de presentació de
sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; autoritzar la despesa per un import total de
144.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0300-48901-16911 del pressupost 2020 de la Dir.
Benestar Animal; publicar la convocatòria 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.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
Districte de Sants-Montjuïc
28. (20189201) Prorrogar per un període comprès des del 8 de juliol de 2020 fins al 7 de
juliol de 2021, el contracte 17004900-002 que té per objecte "Gestió de serveis d'infàncialudoteques del districte Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social", adjudicat a
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l'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, per un import total de 437.683,64
euros (exempt d'IVA), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 212.246,59 euros,
exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 192.951,45 euros, exempt d'IVA, a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0603. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 225.437,05 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec
a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 204.942,77 euros,
exempt d'IVA, a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. Requerir l'adjudicatari per a la seva
formalització de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
29. (18010057/18002097L03-002) Establir la suspensió parcial del contracte núm.
18002097L03-002, que té per objecte la gestió d'equipaments municipals de lleure infantil del
Districte de Nou Barris (Lot 3: Casal Infantil Turó de la Peira, Casal Infantil Vilapicina-Torre
Llobeta i Ludoteca Sóller), a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19, des del
dia 14 de març de 2020 inclòs i fins que s'acordi l'aixecament de la mateixa, adjudicat a
Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740. La finalització de la suspensió del contracte es
notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la
suspensió del contracte. Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 29 de
maig de 2020, l'import d'indemnització parcial a favor de l'empresa Calaix de Cultura, SL,
amb NIF B63033740, la quantitat de 1.443,69 euros, pel període comprés entre el dia 14 de
març de 2020 i el dia 30 d'abril de 2020, en el benentès que l'empresa no ha utilitzat els
mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del contracte.
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida
226.11 232.12 0608 de l'exercici 2020. Establir que per a la resta d'indemnitzacions parcials
que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de presentar
mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels
imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per
tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
Notificar la present resolució al contractista. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
30. (20194579_19004293-001) Prorrogar, per un període comprès des del 01.09.2020 fins al
28.02.2021, el contracte 19004293-001 que té per objecte els serveis de suport d'atenció
telefònica integral per a trucades d'emergència al 092 i 080, les seves centraletes
administratives, gestió de segon nivell al centre de gestió d'emergències i al telèfon d'atenció
per molèsties d'habitatges d'ús turístic d'acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa KONECTA
BTO, SL, amb NIF B62916077, per un import total de 848.448,01 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa
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de l'esmentat contracte per un import de 565.632,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent:
un import, IVA inclòs, de 195.047,24 euros, dels quals, 161.196,07 euros corresponen a
l'import net i 33.851,17 euros a l'IVA, al tipus del 21%, a l'aplicació pressupostària
D/22719/13612 0400; un import, IVA inclòs, de 370.584,77 euros, dels quals, 306.268,40
euros corresponen a l'import net i 64.316,37 euros a l'IVA, al tipus del 21%, a l'aplicació
pressupostària D/22719/13211 0400; autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 282.816,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import, IVA inclòs, de
185.292,38 euros, dels quals 153.134,20 euros corresponen a l'import net i 32.158,18 euros
a l'IVA, al tipus del 21%, a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; un import, IVA
inclòs, de 97.523,62 euros, dels quals, 80.598,03 euros corresponen a l'import net i
16.925,59 euros a l'IVA, al tipus del 21%, a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2021; donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
31. (20154250_15003142) Resoldre la pròrroga del contracte 15003142, que té per objecte
els serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d'acord amb les
previsions del plec de prescripcions tècniques i el foment de l'ocupació de persones amb
dificultats particulars d'inserció, adjudicat a l'empresa PYCSECA Seguridad SA, amb NIF
A08976177, i aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 21 de maig de 2020, per un
import de 133.298,83 euros, IVA inclòs, dels quals 110.164,32 € corresponen al preu net i els
restants 23.134,51 euros a l'IVA al 21%, atès que l'inici de la seva execució estava sotmès a
una condició resolutòria que consistia en la no formalització del nou contracte de prestació
successiva amb número 20000063. En data 22 de maig de 2020 es formalitza el nou
contracte iniciant la seva execució el 25 de maig de 2020, de manera que es compleix amb la
condició resolutòria; anul·lar la disposició de la despesa del contracte esmentat per import de
133.298,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 107.021,28 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22701/13211 0400 i un import (IVA inclòs) de
26.277,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22701/13211 0400; alliberar l'esmentat crèdit pressupostari; donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
32. (20S05483) Aprovar l'encàrrec de gestió a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB), amb NIF P0800013E, per dur a terme dos estudis sobre la percepció
d'inseguretat als barris durant l'any 2019 i sobre les conductes de risc en la mobilitat des
d'una perspectiva de gènere, per un import de 35.549,32 euros (no subjecte a IVA), d'acord
amb les prescripcions tècniques que consten a l'expedient. Aprovar les tarifes a què s'ha
d'ajustar la liquidació justificativa de les despeses derivades de l'execució de l'encàrrec de
gestió, tarifes que figuren a l'expedient, a l'informe de 24 de març de 2020, d'acord amb allò
previst a l'article 32.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Autoritzar i disposar a favor de l'esmentada entitat, la despesa de 35.549,32 euros (no
subjecte a IVA), amb càrrec a la partida D/46736/13221 0400, del pressupost de 2020.
Facultar la Sra. Maite Casado i Cadarso, gerent de seguretat i prevenció, per a la firma del
document de formalització de l'encàrrec de gestió aprovat, així com la de tots els documents
que se'n derivin. Publicar l'encàrrec a la Plataforma de Contractació.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
33. (2020-0800-0012) Aprovar inicialment les bases particulars reguladores de la
convocatòria de subvencions per a l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de
Barcelona destinats a centres de culte d'entitats religioses, d'acord amb les Bases generals
aprovades per la Comissió de Govern amb data 30 de novembre de 2017 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12 de desembre de 2017; sotmetre a
informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir 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 que no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació
pública; aprovar i convocar, condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases la
convocatòria de subvencions per a l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de
Barcelona destinats a centres de culte d'entitats religioses. Establir un termini de presentació
de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; autoritzar la despesa total de 150.000 euros,
amb càrrec a la posició pressupostària 0800-78015-15131, del pressupost de l'any 2020.
Publicar-les 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.
Districte de Ciutat Vella
34. (20192000) Ratificar l'aixecament de la suspensió parcial del contracte 19000513L01 que
té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats
del Centre Cívic Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 1 de juny de 2020,
data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de l'empresa PROGESS
Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, d'acord amb l'acta d'aixecament de suspensió
signada en data 29 de maig de 2020 entre el representant de l'empresa contractista i la
persona responsable del contracte per part de l'Ajuntament de Barcelona. Notificar el present
acord a l'empresa contractista. Donar compte de la resolució a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
35. (20192000) Ratificar l'aixecament de la suspensió parcial del contracte 19000513L02 que
té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats
del Centre Cívic Convent Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 1 de juny de
2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de l'empresa Trànsit
Projectes SL, d'acord amb l'acta d'aixecament de suspensió signada en data 29 de maig de
2020 entre el representant de l'empresa contractista i la persona responsable del contracte
per part de l'Ajuntament de Barcelona. Notificar el present acord a l'empresa contractista.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
36. (20192000) Ratificar l'aixecament de la suspensió parcial del contracte 19000513L03 que
té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats
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del Centre Cívic Drassanes del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 1 de juny de 2020,
data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de l'empresa PROGESS
Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, d'acord amb l'acta d'aixecament de suspensió
signada en data 29 de maig de 2020 entre el representant de l'empresa contractista i la
persona responsable del contracte per part de l'Ajuntament de Barcelona. Notificar el present
acord a l'empresa contractista. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
37. (20192000) Ratificar l'aixecament de la suspensió parcial del contracte 19000513L04 que
té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats
del Centre Cívic Pati Llimona del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 1 de juny de 2020,
data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de l'empresa Trànsit Projectes
SL, d'acord amb l'acta d'aixecament de suspensió signada en data 29 de maig de 2020 entre
el representant de l'empresa contractista i la persona responsable del contracte per part de
l'Ajuntament de Barcelona. Notificar el present acord a l'empresa contractista. Donar-ne
compte de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sants-Montjuïc
38. (20001499) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Dinamització del l'equipament i
prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb objectius d'eficiència
social", amb núm. de contracte 20001499, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 313.187,42 euros (IVA inclòs) i
un valor estimat de 517.665,16 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 258.832,58 euros i import de l'IVA de 54.354,84 euros; i amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
88.378,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 224.808,50 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport.
Districte de Gràcia
39. (20182001) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de juliol de 2020 fins al 30 de
setembre de 2020, el contracte 17004614-002 que té per objecte la pròrroga, per una durada
de 3 mesos, de la Gestió i explotació del CC El Coll-La Bruguera, adjudicat a l'empresa Calaix
de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per un import total de 81.116,03 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 81.116,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 67.038,04 euros i import IVA de 14.077,99 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606. Requerir l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de del Departament de Recursos Interns per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Nou Barris
40. (CONV-08/20200001) Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el
Consorci d'Educació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament dels
programes de diversificació curricular de diversos instituts d'ensenyament secundari del
Districte de Nou Barris durant els cursos acadèmics 2020-2021 i 2021-2022, atès que, les
seves clàusules s'ajusten a la legalitat vigent en aquesta matèria; notificar-ho a l'entitat
interessada; Facultar al/la Regidor/a del Districte de Nou Barris per a signar el present
conveni marc de col·laboració; i facultar al/la gerent del Districte de Nou Barris per a signar
els convenis de col·laboració que, en desenvolupament d'aquesta pròrroga del conveni marc,
pugui signar el Districte de Nou Barris amb organismes i entitats públiques o privades
interessades en participar en el projecte de diversificació curricular.
Districte de Sant Andreu
41. (2001/2017) Prorrogar per un període comprès des del 01.07.2020 fins al 28.02.2021, el
contracte 17002274-002 que té per objecte el servei de gestió del recinte Fabra i Coats,
adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, per un import total de
138.149,32 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
103.611,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 85.629,74 euros i import IVA de
17.982,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609.
Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 34.537,33 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 28.543,25 euros i import IVA de 5.994,08 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. Requerir l'adjudicatari per tal
que comparegui per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
42. (2067/2015) Establir la suspensió parcial del contracte núm. 15003777 que té per objecte
el servei d'informació i dinamització del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu,
ubicat al carrer Arquímedes 30, des del dia 14 de març inclòs i fins la finalització de l'estat
d'alarma. La finalització de la suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon
punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. Reconèixer, de
conformitat amb l'informe tècnic emès en data 3 de juny de 2020 l'import d'indemnització
parcial a favor del contractista la quantitat de 563,40 euros pel període comprés entre el dia
14 de març de 2020 i el dia 30 d'abril de 2020. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per
l'import indicat, a càrrec de la partida pressupostària D/22611/33411 0609 de l'exercici 2020.
Establir que per a la resta d'indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el període
de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració responsable on
s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin
produït en el darrer període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia
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valoració tècnica i corresponent resolució. Notificar la present resolució al contractista. Donarne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Martí
43. (20191000) Establir la suspensió parcial del contracte núm. 18003370-001 que té per
objecte la gestió i dinamització del centre cívic Besòs, des del dia 14 de març inclòs i fins la
finalització de l'estat d'alarma. La finalització de la suspensió del contracte es notificarà al
contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del
contracte; reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 26.05.2020 l'import
d'indemnització parcial a favor de Tasca Serveis d’Animació, SL, amb NIF B59533190 per la
quantitat de 3.784,58 euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 31.03.2020;
autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida
D/22611/92011 0610 de l'exercici 2020; establir que per a la resta d'indemnitzacions parcials
que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de presentar
mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s'escau, la variació o no dels
imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per
tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució;
notificar la present resolució al contractista; donar compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
44. (20191001) Establir la suspensió parcial del contracte núm. 18003428-001 que té per
objecte la gestió i dinamització del centre cívic Parc Sandaru, des del dia 14 de març inclòs i
fins la finalització de l'estat d'alarma. La finalització de la suspensió del contracte es notificarà
al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del
contracte; reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 12 de maig de 2020
l'import d'indemnització a favor de Tasca Serveis d'Animació, SL, amb CIF B59533190 per la
quantitat de 4.783,46 euros, pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31
de març de 2020; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de
la partida 26.11920.11 de l'exercici 2020; establir que per a la resta d'indemnitzacions
parcials que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de
presentar mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s'escau, la variació o
no dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de
suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent
resolució; notificar la present resolució al contractista; donar compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30 h.
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