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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 10 de juny de 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 3 de juny de 2021
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (179/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Feliu Cruz (mat.
78608) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per substitució amb la
categoria professional d'Auxiliar Administrativa, amb destinació a la Regidoria d'Infància,
Joventut i Persones Grans, on ocupa el lloc de treball d'auxiliar administrativa
(14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri com a auxiliar administrativa realitzant
tasques d'enquadernació a l'empresa Auxiliares de Artes Graficas Batlle SL. 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 demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat
i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (21001003) Iniciar l'expedient per a la contractació del subministrament global de
carburants mitjançant targeta pels vehicles de l'Ajuntament de Barcelona i servei públic
depenent, amb núm. de contracte 21001003, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.639.188,88 euros
(IVA inclòs), dels quals corresponen al pressupost de l'Ajuntament de Barcelona 1.526.437,
50 euros determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 4.806.821,03 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 1.261.518,60
euros i import de l'IVA de 264.918,90 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 800,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605, un
import (IVA inclòs) de 1.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22103/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 200,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605, un import
(IVA inclòs) de 105.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22103/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 500.000,00 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 126.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22103/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 21.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22103/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 100.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 27.750,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22103/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 35.750,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705, un import
(IVA inclòs) de 8.937,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22103/92011 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
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (19001424L04-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
19001424L04-002 que té per objecte la contractació dels serveis d'assessorament,
assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres
jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de representació i
defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i constitucionals (Lot 4: Contenciós
Administratiu i òrgans administratius), adjudicat a l'empresa Barcelona Espai Legal Advocats
SL, amb NIF B64951668, per un import màxim de 24.200,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb
els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 24.200,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 20.000,00 euros i import IVA de 4.200,00 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. Fixar en 1.000,00 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia
per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (21XC0080) Aprovar la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa
signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Ramon Llull (URL), el dia 26 de juliol
de 2019, que té per objecte l'acolliment de persones estudiants en pràctiques, per un any
natural i amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins el 31 d'agost de 2022,
mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell conveni. Facultar l'Im. Sr.
Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de la pròrroga d'aquest conveni marc de col·laboració, així com la de tots els
documents que se'n derivin.
5. (135/2021) Aprovar la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa signat
entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Institut d'Educació Contínua (UPF-BSM), el dia
7 de juliol de 2018, que té per objecte l'acolliment de persones estudiants en pràctiques, per
un any natural i amb efectes a partir del 8 de juliol de 2021 i fins al 7 de juliol de 2022,
mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell Conveni. Facultar l'Im. Sr.
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Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de la segona pròrroga d'aquest Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots
els documents que se'n derivin.
6. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
10 de juny de 2021.
7. (18/2021) Aprovar la creació de l'espai de participació denominat "Acord de Ciutat per
l'«Estratègia de l'Economia Social i Solidària a Barcelona 2030. Reactivació i enfortiment
d'una economia per a la vida a la ciutat» d'acord amb els principis recollits en el document
denominat "Acord de Ciutat per l'Estratègia #ESSBCN2030" que consta a l'expedient. Facultar
el primer tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, a proposta del Grup Motor de
l'Acord de Ciutat per l'Estratègia #ESSBCN2030, perquè concreti l'organització i les normes
de funcionament intern. Elevar el present acord al Plenari del Consell Municipal.
8. (21S05401) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i el Consorci de Turisme de Barcelona de 29 d'octubre de 2018, per a activitats de caràcter
material o tècnic dirigides a l'impuls i la coordinació de la implantació d'accions derivades de
la planificació estratègica de turisme de la ciutat per la necessitat de donar continuïtat al
conjunt de projectes en el període de l'encomana de gestió, d'acord a la valoració feta per la
comissió de seguiment del conveni de data 14 de gener del 2021. Autoritzar i disposar la
despesa addicional per un import de 240.000,00 euros, (75.000,00 euros amb càrrec a la
partida 0704 43211 46713 i 165.000,00 euros amb càrrec a la partida 0704 43212 46713 de
la Direcció de Turisme) del pressupost 2021, a favor del CONSORCI DE TURISME DE
BARCELONA. Facultar el regidor de Turisme i Industries Creatives Francesc Xavier Marcé
Carol, per a la signatura de l'esmentada addenda. Publicar aquesta resolució i l'addenda
formalitzada, a la Gaseta municipal i al web municipal.
9. (03-72-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-072/2021 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2021, d'import 19.750.000,00 euros, per atendre les despeses derivades de l'actuació
inversora P.11.7079.01 "Fons reactivació econòmica. Atorgament subvencions", informada
favorablement en Comissió de Govern de 27 de maig de 2021, de la Gerència d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 21052691;
i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
10. (03-75-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-075/2021 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2021, d'import 99.476,00 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. 21053191; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
11. (03-76-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-076/2021 de modificacions de crèdit, consistent
en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al Pressupost per a
l'exercici 2021, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del Districte de Gràcia, per un
import de 8.173,87 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
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d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 21053195; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
12. (20SD0077CO) Aprovar l'Addenda al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci Agència d'Ecologia
Urbana de Barcelona (AEUB) i Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA
(BR) per regular l'assumpció per part de la Societat Barcelona Regional, SA de les activitats,
personal, drets i béns vinculats a les activitats del consorci Agència d'Ecologia Urbana de
Barcelona. Facultar la segona tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura
de l'esmentada addenda, així com també per a la de qualsevol documentació necessària per a
l'efectivitat dels acords que en ella s'hi contenen. Inscriure aquesta addenda al conveni al
Registre de Convenis de l'Ajuntament de Barcelona.
13. (21ju128) Ratificar la voluntat de concórrer per part de l'Ajuntament de Barcelona a la
Exposició Internacional d'Horticultura de Yangzhou 2021, ratificar l'acord marc entre
l'Ajuntament de Barcelona, representat per l'Institut Municipal d'Urbanisme i el Comitè de
Preparació de l'Exposició Internacional d'Horticultura de Yangzhou 2021 subscrit en data 30
de novembre de 2020, mitjançant el qual, l'Ajuntament de Barcelona, representat per
l'Institut Municipal d'Urbanisme, participa mitjançant la presentació d'un disseny conceptual
d'un jardí. Acceptar la subvenció de 6.500,00 euros atorgada pels organitzadors de l'Exposició
Internacional d'Horticultura de Yangzhou 2021 a la presentació del projecte citat. Facultar el
gerent de l'Institut Municipal d'Urbanisme, Sr. David Martínez García, per tal que pugui signar
qualsevol document vinculat amb el projecte i pugui rebre la subvenció, per a l'Institut
Municipal d'Urbanisme.
Districte de Ciutat Vella
14. (1BC 2021/064) Aprovar inicialment el projecte executiu de rehabilitació integral del
Museu Martorell al Parc de la Ciutadella, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
4.675.382,32 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya; i sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
15. (1BC 2020/108) Aprovar definitivament el Projecte executiu de restauració interior i
exterior de l'hivernacle de la Ciutadella, al passeig de Picasso, al Districte de Ciutat Vella 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 2.002.621,75 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord
amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i publicar aquest
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acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
16. (5BD 2017/013) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització del carrer dels
Esports entre el carrer Major de Can Caralleu i el carrer de Gaspar Cassadó, al districte de
Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost d'1.125.448,16 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 (TRLLMRLC);
resoldre les al·legacions presentades d'acord amb l'informe Resposta que s'inclou dins
l'expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; notificar-ho als interessats
en aquest procediment; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.
Districte de Gràcia
17. (6BD 2021/022) Aprovar el Projecte executiu actualitzat de la reurbanització de la plaça
Mons al Districte de Gràcia de Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels 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 de 659.013,37 euros (IVA inclòs),
import resultant de sumar l'import addicional de 109.661,22 euros (IVA inclòs) al Pressupost
per al Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió
de Govern en sessió de 17 de gener de 2019 per import de 549.352,15 euros (IVA inclòs),
representant aquesta actualització un 19,96% d'increment sobre el PCA originalment aprovat
i que consisteix bàsicament en una actualització del pressupost del projecte per tal d'adaptarlo al banc de preus actual, incorporació de nous requeriments per parts dels Responsables de
l'Espai Públic afectats i actualització del pressupost de serveis afectats existents; PUBLICAR
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Nou Barris
18. (8BD 2021/065) Aprovar el Projecte Modificat del Projecte executiu de reurbanització dels
Interiors de Trinitat Nova. Fase 2. Districte de Nou Barris a 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 d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i
l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista
ascendeix a 316.423,83 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del
contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (261.605,06 euros, 21% IVA
inclòs), l'import de les modificacions proposades (52.059,40 euros, 21% IVA inclòs) i l'import
del control de qualitat (2.759,37 euros, IVA inclòs), consistents a grans trets en: la
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modificació de la definició de l'estructura i del sistema constructiu de l'ascensor i l'escala a la
geometria del mur del c. Aiguablava; modificació del sistema de muntatge dels vidres de
l'ascensor; augment i canvi en el sistema de ventilació de l'ascensor; mancances en la
definició dels quadres elèctrics i telecomunicacions, mancances en la definició dels elements
per al subministrament elèctric de l'ascensor, i que representen el 19,90% d'increment sobre
el contracte signat per l'adjudicatari i del 18,35% d'increment sobre l'import màxim de
modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte contingut dins el Pressupost per al
Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en
sessió del 26 de març de 2020 (286.495,88 euros IVA inclòs); aclarir que el present projecte
forma part d'una unitat superior que és la reurbanització dels interiors de Trinitat Nova, de la
qual es va aprovar definitivament la Fase 1, per acord de la Comissió de Govern en data 11
d'octubre de 2018, amb un pressupost de 6.083.388,54 euros (el 21% d'IVA inclòs) i la Fase
2 per un import 286.495,88 euros (el 21% d'IVA inclòs); aprovar el conveni específic de
cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d'Edistribución Redes Digitales,
SL de línies de Mitja Tensió, i facultar el gerent del Districte per a formalitzar el conveni; i
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta
Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
19. (17/2021) Aprovar el projecte normatiu del Reglament de Funcionament del Comitè
Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona, de conformitat amb l'establert a l'article 108
i següents del Reglament Orgànic Municipal.
20. (21S05397) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per al
desenvolupament del projecte "La transformació de la ciutat", per un import total de 40.000
euros, corresponent al 22,22% del cost total del projecte que ascendeix a 180.000 euros.
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa total de 40.000,00 euros
a favor de la Fundació Privada Catalunya Europa, amb CIF G64693914, amb càrrec a la
partida i pressupostos següents: 40.000,00 amb càrrec a la partida 0300/48903/92011 del
pressupost de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, amb el següent
desglossament: 20.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2021 i 20.000,00 euros amb
càrrec al pressupost 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l'actual. Requerir l' entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació
dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d auditor, d'acord amb allò establert
al pacte 5è del conveni. Facultar l'Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinent d'Alcaldia, per a
la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. Donar-ne compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
Districte de Ciutat Vella
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21. (20212006) Adjudicar el contracte de concessió de serveis núm. 21C00001 que té per
objecte la gestió i explotació del Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana, amb mesures
de contractació pública sostenible, a favor de Club Futbol la Barceloneta amb NIF G58044108,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord
amb la proposició presentada. Notificar la present resolució als licitadors i publicar-la en el
perfil del contractant. Fixar l'import de la garantia definitiva en 2.000,00 euros. Requerir
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte. Designar
com a responsable del contracte a la Sra. Júlia Quintela González, adscrita a la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella. Donar compte d'aquest acord
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
22. (20210190) Iniciar l'expedient per a la contractació del Servei de Gestió de l'allotjament
temporal i manutenció de persones i famílies en hostals, pensions i pisos d'estada temporal a
Barcelona i part de la seva àrea metropolitana, amb núm. de contracte 21001813, mitjançant
tramitació urgent, amb la utilització del procediment negociat, amb un pressupost base de
licitació d'1.019.828,65 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor
estimat d'1.837.529,10 euros; declarar la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació
que consta a l'expedient; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat,
amb pressupost net 918.764,55 euros i import de l'IVA de 101.064,10 euros; i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 877.750,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22615/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 15.766,16 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200, un import
(IVA inclòs) de 126.312,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22615/23164 0200; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
23. (20200416) Adjudicar el contracte núm. 20003959, que té per objecte la contractació del
Servei d'orientació, suport i acompanyament a persones immigrades (SOAPI) a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa PROJECTES I GESTIÓ
DE SERVEIS SOCIALS, SL (PROGESS) amb NIF B59960526 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 988.626,94 euros IVA inclòs, dels quals 898.751,76
euros corresponen al preu net i 89.875,18 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
247.156,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de 494.313,46 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de
247.156,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en
44.937,59 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
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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 senyor Xavier Cubells Gallés, director de Serveis
d'Immigració i Refugi. Alliberar la quantitat de 22.622,84 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 5.655,71 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de
11.311,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de 5.655,70 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
24. (0337-19) Prorrogar l'encàrrec de gestió a BASA BARCELONA ACTIVA, S.A., amb NIF
A58295296, per a la posada en marxa de l'oficina tècnica per desplegar el Pla laboral ABITS i
el dispositiu Transocupació, per un període de 12 mesos, del 8 de juny de 2021 al 7 de juny
de 2022. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 99.000,00 euros, dels quals
42.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48901/23172 del pressupost de
l'any 2022, i 57.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48901/23172 del
pressupost de l'any 2021,condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior de l'exercici 2022. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta
tinenta d'Alcaldia, per a la signatura de l'esmentada pròrroga, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
25. (20200064) Alliberar la quantitat de 46.171,06 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del contracte 20000589 que té per objecte la gestió del Servei per Adolescents
i Famílies (SAIF), el qual ha estat adjudicat a l'empresa FUNDACIO ACCIO SOCIAL INFANCIA,
amb NIF G65212789, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 46.171,06 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
26. (20210088) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, per portar a terme el projecte Desenvolupament
d'avantatges econòmics en l'accés a l'atenció podològica per als titulars de la Targeta Rosa i
Targeta Barcelona Solidaria vigent des del dia següent a la seva formalització fins el 31 de
desembre de 2022. Facultar la Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura
de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin.
27. (20210178) Aprovar les bases específiques dels premis del Festival Brot, Festival de
música Jove de Barcelona per a l'any 2021. Convocar la 11a edició dels premis del Festival
Brot, Festival de música Jove de Barcelona per a l'any 2021. Fixar com a termini per
formalitzar la inscripció el de 15 dies naturals a partir del següent de la publicació de les
bases al BOPB. Autoritzar la despesa de 3.000,00 euros amb càrrec a la partida 0200-4810123221 del pressupost de l'exercici 2021 per fer front a la disposició i lliurament d'aquests
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premis amb el següent desglossament: Premis jurat Brot: dotat amb 1.800,00 euros repartits
de manera igualitària entre les sis millors propostes formades per joves fins a 29 anys. Premi
públic Brot: a la proposta formada per joves fins a 29 anys més votada pel públic al concert
final, dotat amb 300 euros. Premis jurat Embrió: dotat amb 750 euros repartits de manera
igualitària entre les tres millors propostes formades per joves fins a 18 anys. Premi públic
Embrió: a la proposta musical formada per joves fins a 18 anys més votada pel públic al
concert, dotat amb 150 euros. 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.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
28. (20214161_21000666) Adjudicar el contracte núm. 21000666, que té per objecte el
subministrament d'un vehicle especialitzat en rescat i extinció d'incendis en alçada per al
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), d'acord amb les previsions del
plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa
ROSENBAUER ESPAÑOLA, SA, amb NIF A28859833, 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 769.499,50 euros IVA inclòs, dels quals 635.950,00 euros
corresponen al preu net i 133.549,50 euros a l'IVA; disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada despesa amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
181.058,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/63305/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 588.440,80 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400; 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 31.797,50 euros; alliberar la quantitat de
80.500,49 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos corresponents amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 18.941,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 61.559,20 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400;
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. Antonio Cabeza Martín, cap de la Unitat de Recolzament Tècnic de
l'SPEIS; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
29. (2021-0042) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'associació Institut per
a la Cultura Democràtica a l'Era Digital - Associació Conservas (Dept. Xnet) que instrumenta
l'atorgament de la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional pel
desenvolupament del Projecte Pilot per a la Privacitat de Dades i la Digitalització Democràtica
dels Centres Educatius, per un import de 50.000,00 euros, equivalent 100 % del cost total del
projecte amb durada fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.c)
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i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de
desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar a favor de
Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital - Associació Conservas, amb NIF
G62138946, la despesa per un import de 50.000,00 euros, dels quals 30.000,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/92419 0800 del pressupost de l'any 2021, i
20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/92419 0800 del pressupost
de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en el termini màxim de tres
mesos des de la finalització de l'exercici 2021 presenti l'informe anual de seguiment
corresponent al referit exercici, i per tal que en el termini màxim de tres mesos des de la data
de finalització del projecte presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, tot de
conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Im. Sr. Joan Subirats Humet, tinent
d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, per a la
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de les Corts
30. (18C00002) Prorrogar per al període comprès entre l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de
2022, el contracte núm. 18C00002 que té per objecte la gestió i explotació dels serveis
públics de promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic,
sociocultural en el Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" amb mesures de contractació pública
sostenible, del Districte de les Corts, adjudicat a CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA amb
NIF G60320132, per un import total de 152.656,84 euros (IVA exempt), 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 152.656,84 euros (IVA exempt) a favor de CLUB
LLEURESPORT DE BARCELONA, amb el desglossament següent: un import de 76.328,42
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/48998/33711 i un import (IVA inclòs) de 76.328,42 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. Eximir de
l'obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva complementària i donar compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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