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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 30 de desembre de 2021.

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa de la
Ciutat, el 30 de desembre de 2021, s'hi reuneix la Comissió de Govern, en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Im. Sr. regidor Jaume Collboni Cuadrado, en substitució de l'Excma.
Sra. alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Bonet
Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González,
Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín Espuña, David
Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol i Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel
secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas,
Jordi Rabassa Massons i Maria Rosa Alarcón Montañés, i la Sra. Sara Berbel Sánchez, gerent
Municipal.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l'article 46.3
de la Llei 7/1985, 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.
La Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 22 de desembre
de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
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1. (382/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Zapater Rivera (mat.
24518) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de
Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a professor
formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores
anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (385/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Barbany Gracia (mat.
26427) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de Sant
Andreu de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a professor
formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores
anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (395/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos (mat.
24675) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de
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Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a professor
formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores
anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (396/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén (mat.
22558) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de
Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a professor
formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores
anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració
de la Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en
l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació
que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona (Gaseta
núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la declaració d'interès
públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l'activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (43/2021 IMH) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada al Sr. Rafael de Olañeta de
Fernández-Grande (mat. 5061066) entre la seva activitat municipal com a Director
d'Inspecció Tributària de l'Institut Municipal d'Hisenda, amb el codi de lloc 28FA1CLCD01,
amb la categoria professional de tècnic d'Administració General, i l'activitat pública com a
professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, per al
curs acadèmic 2021-22 des del 15/09/2021 fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència
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universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el
municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures
públics, a les prohibicions i 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.
6. (44/2021 IMH) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Miguel Cantero García
(mat. 5062329) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció d'Inspecció Tributària de
l'Institut Municipal d'Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament de
Planificació i Control (26FAXCCCD01), i una activitat privada per compte propi d'advocat i
assessorament jurídic. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació.
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 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.
7. (432/2021) Declarar que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de
l'objectiu de l'estabilitat pressupostària, en el termes d'allò previst a l'article 19 de la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021; aprovar l'Oferta Pública d'ocupació de 372
places per a l'exercici 2021 en règim funcionarial en els següents termes: 35 places de Gestió
d'Administració General (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració general, sots escala
gestió; 26 places d'Auxiliar Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l'escala d'administració
general, sots escala d'administració general; 12 places de TM Arquitectura (grup A, subgrup
A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 15 places de TM d'Educació
Social (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 6 places
de TM Treball Social (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala
tècnica; 23 places de TM Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) (grup A, subgrup
A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 22 places de Mestres (grup A,
subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 7 places de TS
Arquitectura (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial sots escala tècnica; 8
places de TS Economia (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala
tècnica; 8 places de TS Gestió (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots
escala tècnica; 29 places de TS Psicologia (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració
especial, sots escala tècnica; 12 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; 13 places de TS Tecnologies de la Informació i
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Comunicació (TIC) (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala
tècnica; 22 places de TS Professor/a d'Educació Secundaria (grup A, subgrup A1) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; 114 places d'Agent de la Guàrdia Urbana (grup
C, subgrup C2) de la l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe
policia local; 4 places d'Intendent/a de la Guàrdia Urbana (grup A, subgrup A1) de la l'escala
d'administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 5 places
d'Inspector/a de la Guàrdia Urbana (grup A, subgrup A1) de la l'escala d'administració
especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 11 places de Bomber/a , (grup C,
subgrup C2) de la l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe de
serveis d'extinció d'incendis; aprovar l'Oferta Pública d'ocupació de 9 places per a l'exercici
2021 en règim laboral en els següents termes: 5 places d'Ajudant de Serveis Auxiliars, del
grup 1 de tasques de suport a l'Administració Municipal, agrupacions professionals; 2 places
de TS Salud Pública, del grup 2 tasques de caràcter tècnic subgrup A1; 2 places de T. Auxiliar
de Institucions Culturals, del grup 1 de tasques de suport a l'Administració Municipal, subgrup
C1; aprovar l'Oferta Pública d'estabilització de l'ocupació temporal 2021 de 1.019 places per a
l'exercici 2021 en règim funcionarial en els següents termes: 90 places de Gestió
d'Administració General (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració general, sots escala
gestió; 171 places d'Auxiliar Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l'escala d'administració
general, sots escala d'administració general; 61 places de Subaltern/a (Agrupacions
professionals) de l'escala d'administració general, sots escala subalterna; 3 places de TS
Arquitectura i Enginyeria (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots
escala tècnica; 27 places de TS Arquitectura (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració
especial, sots escala tècnica; 16 places de TS Enginyeria (grup A, subgrup A1) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; 3 places de TS Ciències (grup A, subgrup A1)
de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 4 places de TS d'Art i Història (grup
A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 12 places de TS
Arxivística (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 39
places de TS Professor/a d'Educació Secundaria (grup A, subgrup A1) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; 7 places de TS Professor/a d'Arts Plàstiques i
Disseny (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 15
places de TS Psicologia (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala
tècnica; 3 places de TS Pedagogia (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial,
sots escala tècnica; - 56 places de TS Informació (grup A, subgrup A1) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; 80 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de
l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 57 places de TS Gestió (grup A, subgrup
A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 16 places de TS Economia (grup
A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 10 places de TS
Organització (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 1
plaça de TS Informàtica (grup A, subgrup A1) de l'escala d'administració especial, sots escala
tècnica; 15 places de TS Tecnologies de la Informació i Comunicació (grup A, subgrup A1) de
l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 11 places de TM Tecnologies de la
Informació i Comunicació (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots
escala tècnica; 30 places de TM Arquitectura (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració
especial, sots escala tècnica; 24 places de TM Enginyeria (grup A, subgrup A2) de l'escala
d'administració especial, sots escala tècnica; 52 places de TM Treball Social (grup A, subgrup
A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 73 places de TM Educació Social
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(grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 18 places de
Mestres (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 1 plaça
de Mestre Taller d'Arts plàstiques i Disseny (grup A, subgrup A2) de l'escala d'administració
especial, sots escala tècnica; 13 places de Professor/a Tècnic/a de FP (grup A, subgrup A2)
de l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 4 places de TM SPEIS (grup A,
subgrup A2) de l'escala d'administració especial, sots escala serveis especials, classe de
serveis d'extinció d'incendis; 94 places d'Educador/a d'escola Bressol (grup A, subgrup A2) de
l'escala d'administració especial, sots escala tècnica; 13 places de T. Aux. Activitats Socials
(grup C, subgrup C1) de l'escala d'administració especial, sots escala administrativa; publicar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions
públiques; donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
8. (2021/0416) Aprovar l'expedient núm. 2021/0416 de modificacions de crèdit, corresponent
a la relació MC - 163, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021, d'import 12.239.457,86 euros dins del Capítol I,
derivades de regularització de despeses de mobilitat de personal, canvis d'organigrama i
altres variacions, que recullen les modificacions d'altes i baixes des del dia 19 d'octubre de
2021 fins el dia 16 de desembre de 2021 als crèdits inicials assignats, sense que això
representi una esmena a la quantitat total pressupostada. Publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
9. (18003434L01-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L01-004 que té per objecte el contracte relatiu al lloguer
de material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars
dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 1- Districte Ciutat Vella adjudicat a
l'empresa Serveis Del Espectacle Focus, SA, amb NIF A58116369, per un import total de
363.000,00 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
20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 16.528,93
euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 343.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 283.471,07 euros i import IVA
de 59.528,93 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
10. (18003434L05-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L05-003 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 5-Districte de les Corts adjudicat a l'empresa
Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import total de 110.164,99
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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 9.180,42 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb
el desglossament següent: un import net de 7.587,12 euros i import IVA de 1.593,30 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 100.984,57 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 83.458,32 euros i import IVA de 17.526,25 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
11. (18003434L06-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L06-004 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 6-Districte Sarrià- Sant Gervasi, adjudicat a
l'empresa Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import total de
121.000,00 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
8.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 6.611,57 euros
i import IVA de 1.388,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 113.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 93.388,43 euros i import IVA de
19.611,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
12. (18003434L07-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L07-004 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 7 - Districte de Gràcia, adjudicat a l'empresa
Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import total de 217.800,00
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 7.500,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb
el desglossament següent: un import net de 6.198,35 euros i import IVA de 1.301,65 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 210.300,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 173.801,65 euros i import IVA de 36.498,35 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606, condicionat a l'existència de crèdit
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adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
13. (18003434L08-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L08-004 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 8- Districte d'Horta-Guinardó adjudicat a
l'empresa Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import total de
247.000,00 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
6.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 4.958,68 euros
i import IVA de 1.041,32 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 241.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 199.173,55 euros i import IVA
de 41.826,45 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
14. (18003434L09-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L09-004 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 9-Districte de Nou Barris, adjudicat a
l'empresa Serveis de l'Espectacle Focus, SA., amb NIF A58116369, per un import total de
350.000,00 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
20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 16.528,93
euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 330.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 272.727,27 euros i import IVA
de 57.272,73 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
15. (18003434L10-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L10-004 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 10-Districte de Sant Andreu, adjudicat a
l'empresa La Llauna, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 170.000,00 euros
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i
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disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 14.166,00 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net d'11.707,44 euros i import IVA de 2.458,56 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 155.834,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 128.788,43 euros i import IVA de 27.045,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
16. (18003434L11-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el
31.01.2023, el contracte 18003434L11-004 que té per objecte lloguer de material
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 11-Districte de Sant Martí, adjudicat a
l'empresa LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 266.617,00 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 12.000,00 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 9.917,36 euros i import IVA de 2.082,64 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 254.617,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 210.427,27 euros i import IVA de 44.189,73 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
17. (19001291L01-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el
31.12.2022, el contracte 19001291L01-002 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes promoguts pels
districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent transport,
muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i desmuntatge (Lot 1 Districte de l'EixampleOficina Promoció Econòmica) durant el període 2019-2020" adjudicat a l'empresa
INICIATIVES EVENTS SL, amb NIF B64709363, per un import total de 34.000,00 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 34.000,00 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 28.099,17 euros i import IVA de 5.900,83 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/92412 0602, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió .de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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18. (19001291L02-005) Prorrogar per un període comprès des del 6.02.2022 fins el
5.02.2023, el contracte 19001291L02-005 que té per objecte el lloguer de material
d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) necessari per al desenvolupament dels actes promoguts pels
districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o empresarials, incloent transport,
muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i desmuntatge (Lot 2: Districte de SantsMontjuïc), adjudicat a l'empresa Iniciatives Events SL, amb NIF B64709363, per un import
total de 190.000,00 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
29.556,17 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 24.426,59
euros i import IVA de 5.129,58 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 160.443,83
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 132.598,21 euros i import IVA
de 27.845,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
19. (17005597-004) Prorrogar per un període màxim de nou mesos, comprès des de l'1 de
gener de 2022 fins al 30 de setembre de 2022, el contracte núm. 17005597 que té per
objecte els Serveis de control d'accessos a la Seu del Districte de Gràcia, adjudicat a
l'empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOC.LAB., amb NIF B60759644, per un import total
de 36.242,15 euros (IVA inclòs). La present pròrroga s'acorda pel període màxim establert a
l'article 29.4 de la LCSP amb motiu de l'anunci de recurs especial davant del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic (TCCSP ) per part de l'empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ
SOC.LAB, contra l'adjudicació del contracte núm. 21001604, destinat a substituir l'actual
prestació. En conseqüència, la pròrroga del contracte 17005597 quedarà sense efectes en el
moment en que cessi l'actual impediment per a l'inici de l'execució del contracte 21001604,
extinció per venciment que serà advertida a l'actual prestador amb una antelació mínima de
10 dies. Autoritzar i disposar a favor de l'empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOC.LAB.,
amb NIF B60759644 la despesa de l'esmentat contracte per un import de 36.242,15 euros,
IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost
amb el desglossament següent: un import net de 29.952,19 euros i import IVA de 6.289,96
euros, amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0606,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Notificar
l'adjudicatari en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a què hagi estat acordat i
simultàniament es publicarà en el perfil de contractant. Donar compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
20. (21XF1475) Aixecar la suspensió de l'expedient, convalidar l'omissió de la fiscalització de
les actuacions contingudes a l'expedient i continuar el procediment per tal de donar cobertura
pressupostària a la transferència de crèdit efectuada a Barcelona de Serveis Municipals, SA,
amb NIF A08765919, derivada de l'encàrrec de gestió realitzat a la societat per a la
contractació de material de protecció necessari per preveure o pal·liar els efectes i contagis
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de la COVID-19; i en aquest sentit autoritzar, disposar i obligar, a favor de Barcelona de
Serveis Municipals SA, la despesa d'1.345.287,65 d'euros, amb càrrec l'aplicació
pressupostària 0705/44420/92011 del pressupost de l'any 2021, en relació a l'encàrrec
realitzat a la societat abans esmentat. Notificar aquesta resolució als interessats.
21. (21XC0379) Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Institut
d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) amb CIF Q5850015H, l'Ajuntament de Barcelona amb
CIF P0801900B, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) amb CIF
P0800013E i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb CIF P0800258F, per al
desenvolupament del projecte "Estimacions territorials de l'enquesta de condicions de vida i
per al finançament de l'ampliació de l'enquesta de condicions de vida de Catalunya per l'any
2021 (ECV 2021)", que instrumenta l'aportació d'una transferència per un import total de
22.125,00 euros, dels quals 16.000,00 euros a favor de l'Idescat i 6.125,00 euros a favor de
l'IERMB. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 22.125,00 euros, dels quals
16.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100/45100/92321 a favor de
l'Idescat amb CIF Q5850015H i 6.125,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0100/46736/92321 a favor de l'IERMB amb CIF P0800013E, corresponents a l'any 2021, per
al desenvolupament del projecte esmentat. Facultar la quarta tinenta d'Alcaldia per a la
signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que se'n derivin.
22. (60/2021) Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Salut de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona per a l'autorització d'ús d'espais d'equipaments i espais públics
municipals per a l'ús sanitari en el marc de la pandèmia per coronavirus sars-cov-2; facultar
la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, regidora de Salut, Envelliment i Cures per a la signatura
del present conveni i de tots els documents que se'n derivin.
23. (25/2020) Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de la
Salut i l'Ajuntament de Barcelona per a l'autorització d'ús d'espais d'equipaments i espais
públics municipals per a l'ús sanitari en el marc de la pandèmia per coronavirus sars-cov-2,
aprovat per acord de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2021; facultar la Sra. Gemma
Tarafa Orpinell, regidora de Salut, Envelliment i Cures per a la signatura del present conveni i
de tots els documents que se'n derivin.
24. (21S04489-001) Aprovar la pròrroga de l'encàrrec a Laboratori de Referència de
Catalunya (LRC) relatiu a les tasques de prevenció, detecció i estudi serològics de la Covid-19
als treballadors municipals, d'acord amb les condicions que figuren al conveni mitjançant el
qual es formalitza l'esmentat encàrrec, aprovat per acord de la Comissió de Govern adoptat
en sessió de 29 d'abril de 2021; autoritzar i disposar la despesa per un import de 97.500,00
euros amb càrrec a l'aplicació 0707/48903/92218 del pressupost de l'any 2022, a favor de
Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), amb NIF A59954487, per a les tasques de
prevenció, detecció i estudi serològics de la Covid-19 als treballadors municipals; facultar el
gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu per a la signatura de l'esmentat conveni;
PUBLICAR la pròrroga de l'encàrrec a mitjà propi a la Plataforma de Contractació.
25. (21XC0376) Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de
Barcelona, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals i l'Observatori de Dret
Públic IDP de la Universitat de Barcelona per a desenvolupar el Programa per a l'Impuls del
règim especial de Barcelona, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa i de
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caràcter excepcional per un import total de 98.200,00 euros, dels quals 86.200,00 euros a
favor de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals i 12.000,00 euros a
favor de l'Observatori de Dret Públic IDP de la Universitat de Barcelona, i que correspon al
100% del cost del projecte, de conformitat amb l'article 22.2.c i 28.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 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 la despesa a
favor de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, amb CIF G58302175, i
l'Observatori de Dret Públic IDP de la Universitat de Barcelona, amb CIF G66176231, per un
import de 39.280,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07.05.92011.489.03 de
l'any 2021 i la despesa per un import de 58.920,00 euros del pressupost de l'any 2022,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en aquest pressupost; requerir les
entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del
projecte presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de
l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 2n del conveni; facultar l'Im. Sr.
Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia per a la signatura del Conveni la resta de
documents que se'n derivin.
26. (61/2021) Alliberar la quantitat de 1.018,00 euros de l'import de l'autorització de la
despesa aprovada per Acord de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2020, per un
import de 321.364,00 euros corresponent a Sarrià-Sant Gervasi de la Convocatòria Pública de
Subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per
l'any 2021, i reintegrar-la a l'aplicació pressupostària 48901-92412.
27. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
30 de desembre de 2021.
28. (20S06453) Aprovar l'annex a l'encàrrec de gestió de la Gerència d'Economia, Recursos i
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a BARCELONA REGIONAL AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA aprovat per la Comissió de Govern en sessió d'1 d'octubre del
2020 i formalitzat el 26 d'octubre del 2020, relatiu a les tasques d'encaix territorial i urbà de
la nova agenda econòmica per a Barcelona, per incloure també en el seu objecte els treballs
de disseny i muntatge de l'exposició Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, per
disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, d'acord amb les prescripcions
generals de l'encàrrec que figuren a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un
import de 290.000,00 euros, a càrrec de la partida 0700/43322/46421 del pressupost 2021,
a favor de BARCELONA REGIONAL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA, amb CIF A60453271. Publicar aquest acord a la Gaseta municipal i al Perfil de Contractant de Barcelona
Regional.
29. (21XC0373) Aprovar el conveni interadministratiu entre el Departament d'Empresa i
Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i
l'Ajuntament de Barcelona per l'assoliment d'un model integral de polítiques actives
d'ocupació a la ciutat de Barcelona pel període 2021-2022 amb els objectius d'implementar
una relació estable que garanteixi una prestació de serveis ocupacionals de manera integral i
coordinada a la ciutat de Barcelona, implementar les fites i els elements bàsics del model de
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pla de treball i la governança per establir aquest model i desenvolupar les polítiques actives
d'ocupació a la ciutat de Barcelona com a objectiu comú d'ambdues administracions.
Encarregar la gestió de les actuacions municipals derivades del conveni a Barcelona Activa
SAU SPM en la seva condició d'ens municipal encarregat de l'execució de les polítiques de
l'Ajuntament en matèria d'ocupació i per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics
per a la seva realització. Facultar per a la signatura de l'esmentat conveni l'Im. Sr. Jaume
Collboni i Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda.
30. (21XF1398) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa, del contracte número
19XP0154 que té per objecte l'arrendament dels locals planta baixa i primera de la finca
situada al carrer Avinyó, 32, per un import de 7.047,14 euros amb càrrec al Pressupost de
2021, partida 0701/20200/93311; i disposar-la a favor de ALTER MUTUA DELS ADVOCATS,
CIF V08264178.
31. (21XF1380) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa del contracte número
19XP0001 que té per objecte l'arrendament de la planta baixa, primera i segona de la finca
del carrer de la Llacuna núm. 63- 73, amb la societat MRC CONSTRUCTORES, S.L, CIF
B08296972, per un import total 7.083,48 euros per l'any 2021 amb càrrec a la partida
0701/20200/93311, per cobrir les despeses de Districlima, ja incloses al contracte però
pendents de calcular.
32. (21XF1273) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa del contracte 18XP0038, que
té per objecte el Lloguer del local del C/ Aragó 326-328, ubicació de l'OAC del Districte de
l'Eixample, adjudicat a l'empresa ARAGON 328, amb NIF E65885220, per un import màxim
de 5.008,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20200, 92011, 0602 del pressupost del
2021, en concepte de l'actualització de la renda per l'aplicació del 2,9% de l'IPC Juliol 2020 a
Juliol 2021.
33. (DP-2021-28233) Aprovar la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades i admeses que han obtingut millor puntuació en aplicació dels criteris
d'adjudicació recollits a la clàusula 9, d'acord amb la clàusula 13.3 del plec regulador del
procediment per l'adquisició del ple domini, per l'Ajuntament de Barcelona, a títol de
compravenda, de les naus industrials ubicades a la zona del Besòs - La Sagrera i dins del
terme municipal de Barcelona. Excloure del procediment, d'acord amb la proposta de la Mesa
de Contractació de 17 de desembre de 2021, l'oferta presentada per Fincas Blanquerna SL
per la nau industrial del carrer Lima núm. 13 per excedir el preu màxim (Clàusula 1.2 del plec
de clàusules administratives reguladores del procediment); adquirir, a títol de compravenda,
lliure d'ocupants i arrendataris, les finques esmentades a continuació; aprovar com a preus
de compravenda els que es ressenyen a continuació, i disposar i obligar els preus amb càrrec
a l'Autorització (Economia circular àmbit La Sagrera-Besòs) assentament 6000144126
aplicació pressupostària de l'any 2021 núm. 0700 62223 93311, amb el següent
desglossament, a favor de les següents persones propietàries: nau industrial 1, ubicada al
carrer Costa Brava núm. 18-20, pel preu d'1.204.001,79 € més IVA, per 1.456.842,16 € que
es desglossa a favor de Margarita Barbany Pont per 637.382,10 € més IVA, per 771.232,34 €
i a favor de CARROCERIAS BARBANY SA amb NIF A08820714 per 566.619,69 € més IVA, per
685.609,82 €, la nau industrial 2, ubicada al carrer Ciutat d'Asunción núm. 16, pel preu de
3.798.892,34 € a favor de CARPUIG SL amb NIF B59308072; abonar aquests preus a favor
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de les persones propietàries, en el moment de la formalització de l'escriptura pública de
compravenda; encarregar a Barcelona Activa SA la gestió i administració de les naus
industrials esmentades per tal de destinar-los a impulsar accions d'interès públic, amb
especial interès en impulsar la dinamització comercial, cultural, social o econòmica;
formalitzar les compravendes, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels
quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal, i condicionar aquella a que
les naus industrials estiguin lliures, buides i expedides, i al compliment dels requisits per la
formalització recollits a la clàusula 14; inscriure-la en el Registre de la Propietat i incorporar
aquests béns a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal com a bé patrimonial; i
alliberar l'autorització de la despesa de 744.265,50 € amb càrrec a la partida pressupostària
de l'any 2021 núm.0700 62223 93311.
34. (DP-2021-28096) Modificar, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'acord de la Comissió
de Govern de 16 de desembre de 2021, pel qual es va adjudicar l'adquisició del ple domini,
per part de l'Ajuntament de Barcelona, a títol de compravenda, de locals comercials ubicats a
la ciutat de Barcelona, mitjançant procediment de pública concurrència (lot 1), en el sentit
d'eliminar de la redacció la següent frase inclosa en l'apartat d'exclusions: "C. St Salvador 85
Baixos, per superfície sobre rasant inferior al mínim previst al plec (Clàusules 1.2, 3 i 9)",
atès que s'ha inclòs erròniament en la llista d'exclusions i figura com a oferta presentada i
admesa en el lloc 37 de la classificació, mantenint-se inalterat la resta de l'acord de la
Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021.
35. (DP-2021-28365) Adquirir, a títol de compravenda, a la societat Coyoacan Invest S.L.U.
(NIF B-67160028), la finca situada a la Ronda de Sant Pau núm. 46 (finques registrals 104,
6398 i 6400 del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona); aprovar, com a preu de la
compravenda l'import de 9.220.000,00.- €, més l'IVA corresponent per import d'1.936.000.€; autoritzar, disposar i obligar el preu de la compravenda, més l'IVA corresponent, per un
import total d'11.156.200.- €, amb càrrec a la aplicació pressupostària 0701 62213 15211, a
favor de la propietària, Coyoacan Invest S.L.U.; abonar aquest preu, més l'IVA corresponent,
a favor de la propietària, en el moment de formalització de l'escriptura pública de
compravenda; condicionar resolutòriament la present compravenda, si abans del 30 d'octubre
de 2022, Coyoacan Invest S.L.U. no ha pogut esdevenir superficiària de la finca objecte de
compravenda, per a la construcció d'una promoció d'habitatges de protecció oficial de règim
general en règim de lloguer, ja sigui perquè no ha obtingut l'homologació per part de la
Generalitat de Catalunya, atorgant-li la condició de promotor social d'habitatge o,
alternativament, no ha designat una tercera persona, que si ostenti aquesta condició de
promotor social d'habitatge, estigui homologada, i pugui esdevenir superficiària; o be perquè
l'Ajuntament de Barcelona no hagi constituït, mitjançant la corresponent escriptura pública,
l'esmentat dret de superfície; formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells
gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació
municipal; inscriure-la en el Registre de la Propietat; i incorporar aquest bé a l'epígraf de
béns immobles de l'Inventari Municipal com a bé patrimonial afectat al Patrimoni Municipal
d'Urbanisme.
36. (DP-2021-28380) Adquirir a títol de compravenda, a la societat Proyecto Ágata SLU (NIF
B-66882374), l'immoble situat al carrer Torrent de les Flors núm. 142 (finca registral
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46.346/N del Registre de la Propietat núm. 4 de Barcelona), en exercici del dret de tempteig
que ostenta l'Ajuntament de Barcelona, en virtut dels articles 1 i 2 de les normes
urbanístiques de la MPGM per a la declaració de l'àrea de tanteig i retracte a la ciutat de
Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre de 2018 per la Subcomissió d'Urbanisme
del Municipi de Barcelona; aprovar com a preu de la compravenda l'import de 4.899.378,01
euros, més l'IVA corresponent per import de 602.826,76 euros; autoritzar, disposar, obligar
el preu de la compravenda, més l'IVA corresponent, per un import total de 5.502.204,77
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària de 0701 62233 15211 a favor de la propietària,
societat Proyecto Ágata SLU; abonar aquest preu, més l'IVA corresponent, a favor de la
propietària, en el moment de formalització de l'escriptura pública de compravenda;
encarregar a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió i
administració del immoble esmentat per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social i
assequible i, en el seu cas, prèvia tramitació i acord de l'òrgan competent i l'addenda
corresponent, pugui vincular i destinar aquest immoble a les finalitats previstes al Conveni
Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del sector de
l'habitatge, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre
de 2020; formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal, i la
obtenció de la comunicació de primera ocupació i utilització de l'immoble a emetre per part
del Districte de Gràcia; inscriure-la en el Registre de la Propietat; i incorporar aquest bé a
l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal
d'Urbanisme.
37. (DP-2021-28395) Adquirir, a títol de compravenda, a TELEWAVE, SL, amb NIF núm.
B58330598, la finca situada als baixos i entresòl del carrer Muntaner núm. 196-200,
(identificada registralment com a finca de Gràcia núm. 13073, del Registre de la Propietat
núm. 15 de Barcelona); aprovar com a preu de la compravenda l'import d'1.980.000,00
euros; autoritzar, disposar i abonar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària de
l'any 2021 núm. 0701 62234 93311 a favor de TELEWAVE, SL, amb NIF núm. B58330598;
formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels
quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; inscriure-la en el Registre
de la Propietat i incorporar aquest bé a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal
com a bé patrimonial.
38. (DP-2021-28403) Adquirir, a títol de compravenda, a l'entitat "ESP 7 PROPERTY
COMMERCIAL SERVICES, SL" (CIF: B-01695717)", l'immoble situat als carrers de Puigcerdà
núm. 204 i Gelida núm. 12 (finca registral 1.373 de la secció 2a del Registre de la Propietat
núm. 21 de Barcelona), per destinar-lo a l'ampliació del Mercat de Sant Martí; aprovar, com a
preu de la compravenda, l'import de 940.000.- euros, més IVA corresponent (197.400.euros), per import total d'1.137.400,00 euros; autoritzar, disposar i obligar el preu més l'IVA
corresponent, a favor de la propietària, "ESP 7 PROPERTY COMMERCIAL SERVICES, SL", amb
càrrec a les partides pressupostàries 0701 60053 15121 en quant l'import de 920.000.euros, més IVA corresponent (193.200.- euros), per import d'1.113.200,00 euros, i 0701
62227 93311 respecte la resta de l'import de 20.000,00 euros, més IVA corresponent
(4.200.- euros), per import de 24.200,00 euros; abonar el preu més l'IVA corresponent al
moment de la formalització en escriptura pública de la compravenda; formalitzar la
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compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una
càrrega econòmica per a la Corporació municipal; inscriure la finca en el Registre de la
Propietat; i anotar aquest bé a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal amb la
qualificació jurídica de bé patrimonial.
39. (DP-2021-28379) Reduir la quantitat d'1.001.390,95 euros de l'import a facturar l'any
2021 a la societat GL EVENTS CCIB SL en concepte de preu del contracte d'arrendament de
31 d'octubre de 2001 sobre el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, extingit per
venciment del termini en data 31 d'octubre de 2021.
40. (03-159-2021) Aprovar l'expedient núm. 3-159/2021 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de
l'exercici 2021, d'import 489.028,87 euros, per atendre despeses de Barcelona de Serveis
Municipals (BSM), de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 21122391; i publicar
aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
41. (21S14389) Aprovar les tarifes que hauran de servir per establir la compensació tarifària
de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per l'any 2022, de conformitat amb
l'establert en el document Proposta de tarifes, que obra a l'expedient. Encarregar a Barcelona
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà SA, la realització de projectes d'assessorament i
suport tècnic per la prestació de serveis municipals a l'espai públic i altres serveis urbans i per
la realització d'obres i inversions durant l'any 2022, de conformitat amb les prescripcions que
s'estableixen en l'Encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional,
Agència de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d'assessorament i
suport tècnic a l'Àrea d'Ecologia Urbana per l'any 2022; autoritzar i disposar la despesa per
un import de 5.126.219,63 euros, a favor de BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ, amb NIF A60453271, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/46421/15011 del pressupost 2022 de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici posterior a l'actual, per fer front a les
despeses derivades d'aquest encàrrec a mitjà propi; facultar la gerent d'Àrea d'Ecologia
Urbana per la formalització de l'encàrrec i actes que se'n derivin. Publicar l'encàrrec a la
Plataforma de Contractació.
42. (18S00141-001) Anul·lar parcialment l'autorització i disposició de despesa per un import
de 88.348,64 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/44431/15011 del pressupost
municipal de l'any 2021, a favor de FOMENT DE CIUTAT, SA, amb NIF A62091616,
corresponent a l'anualitat 2021 de l'Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a
FOMENT DE CIUTAT, SA pel suport als Programes d'Implicació Territorial i Social d'Ecologia
Urbana 2018/2019, aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 22 de febrer de 2018,
prorrogat per als anys 2020/2021 per la Comissió de Govern en sessió de 23 de maig de
2019, de conformitat amb l'informe econòmic del Director de recursos de Foment de Ciutat
SA de 3 de desembre de 2021.
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43. (21XF1429) Ampliar (AD2) l autorització i disposició de la despesa per un import
d'1.050.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 0502 D/22120 16511, a
favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU, amb NIF B82846825, en
concepte de AMPLIACIÓ CONSUM ELECTR.TARIFA TUR ENLLUMENAT 2021, per les raons que
s'exposen a l'informe justificatiu de data 11 de novembre de 2021, signat per la senyora
Lluïsa Cabezas, Cap del Departament d'Enllumenat, adjunt a l'expedient.
44. (21XF1430) Ampliar (AD2) l'Autorització i Disposició de la despesa per un import de
428.723,25 euros, amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 0504 D/22120/13413, a favor
de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU, amb NIF B82846825, en
concepte de AMPLIACIÓ CONSUM ELECTR.TARIFA TUR MOBILITAT 2021, per les raons que
s'exposen a l'informe justificatiu de 24 de novembre de 2021 de la Cap del Departament de
Coordinació de Processos, que consta a l'expedient.
45. (20200567O) Aprovar el reconeixement de la obligació número 2021123, per un import
de 23.508,94 euros, del contracte número 20003285, expedient 567/2020, pel
subministrament i serveis de renovació de mecanismes d'accionament de les persianes
existents a l'edifici de la Fàbrica del Sol de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible, adjudicat a "EXPERT LINE, SL", amb NIF b17036476, després de la declaració de
la omissió de fiscalització per la Intervenció municipal, d'acord amb la instrucció d'11 de
novembre de 2021, aprovada per D.A. de 15 de novembre de 2021, què es considera
subsanada pel present acord. Aplicar l'esmentada obligació a la consignació aprovada pel
referit contracte, en la partida 219.00 del programa 150.17 del sector 05.00.
46. (20210077O) Aprovar el reconeixement de la obligació número 246, per un import de
88.607,56 euros, del contracte número 21000555, expedient 77/2021, per les obres de
millora de la planta 3 de l'edifici del carrer Torrent de l'Olla, 218-220 al districte de Gràcia, de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a "CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS FAUS, SA", amb NIF a58869892, després de la declaració de la omissió de
fiscalització per la Intervenció municipal, d'acord amb la instrucció d'11 de novembre de
2021, aprovada per D.A. de 15 de novembre de 2021, què es considera subsanada pel
present acord. Aplicar l'esmentada obligació a la consignació aprovada pel referit contracte,
en la partida 638.86 del programa 151.31 del sector 05.00.
Districte de Ciutat Vella
47. (1BD2016/003) Aprovar definitivament el Projecte de connexió als Jardins Rubió i Lluch
amb la Plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a 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
503.018,81 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; 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 Baixa Tensió i facultar la gerent del Districte per a formalitzar el conveni; publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
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Districte d'Horta-Guinardó
48. (7BD 2021/101) Aprovar inicialment el Projecte de restauració dels elements patrimonials
situats a la plaça Font d'en Fargues, al barri de la Font d'en Fargues, al Districte d'HortaGuinardó, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb la Conformitat Tècnica del Projecte
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 558.741,07 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); sotmetre'l a
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Sant Andreu
49. (21obo328) Aprovar definitivament el "Projecte d'urbanització del carrer Torné", al
Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d'iniciativa pública, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte de 3 d'agost de 2021, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes
es dona per reproduït, amb un import de 422.814,34 euros, inclòs el 21% de l'impost del
valor afegit (IVA); d'acord amb allò que preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme; publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un diari dels de més circulació de la
província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament; i notificar-ho als
interessats en aquest procediment
50. (9BD2021/120) Aprovar definitivament el Projecte executiu de canvi de pavimentació del
passeig central de la Rambla Fabra i Puig, entre els carrer de Gran de Sant Andreu i
Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu de 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 de 843.642,82 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; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la
Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
51. (21S13721) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa innominada per a l'any
2021 a favor de Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS), amb CIF S-0800099D, per el desenvolupament del projecte Millora de l'atenció
als ciutadans de Barcelona mitjançant l'ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i els Models del
Llenguatge (ML), per un import de 150.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 300.000,00 euros i una durada fins al
31/12/2021, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2.de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió
en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en
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l'expedient. Autoritzar, disposar i obligar a favor de Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), amb CIF S-0800099D, la despesa total de
150.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0300/48902/92011 del pressupost
de l'any 2021, en concepte del desenvolupament del projecte Millora de l'atenció als
ciutadans de Barcelona mitjançant l'ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i els Models del
Llenguatge (ML). Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3
mesos des de l'acabament del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
52. (21S14219) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu
per a l'any 2021 a favor de l'entitat INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES-ICFO, amb NIF G
62819537, per a l'execució del projecte "FOMENT DE LA XARXA DE FOTÒNICA MÈDICA DE
BARCELONA", per un import de 140.000,00 Euros, equivalent al 6,67% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 2.240.000,00 Euros, de conformitat amb els
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2.
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, disposar i obligar a favor
l'entitat INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES-ICFO, amb NIF G 62819537, la despesa total
de 140.000 Euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0300/48832/46311 del pressupost
de l'any 2021, per l'execució del projecte " FOMENT DE LA XARXA DE FOTÒNICA MÈDICA DE
BARCELONA". Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos
des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
Districte de l'Eixample
53. (20199202) Prorrogar per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 31.12.2022, la
concessió 19C00009 que té per objecte la gestió i explotació del Complex esportiu Fort Pienc i
les pistes Joan Miró del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA DE L'EIXAMPLE, SL, amb NIF G-08943813, per un import total de 170.998,93
euros, d'acord amb els informes i documentació que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 170.998,93 euros, exempt IVA, per a
l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48999/34112/0602, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost per l'any 2022. Requerir l'adjudicatari
per tal que, en el termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la
pròrroga, signi telemàticament la formalització del contracte. Donar-ne compte a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sants-Montjuïc
54. (20209202) Restablir l'equilibri econòmic-financer del contracte de gestió de serveis, en
règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació dels camps de futbol del Districte
Sants-Montjuïc, en el sentit d'atorgar una subvenció per un import de 18.234,87 euros, com
a conseqüència de les despeses sobrevingudes per la utilització de les instal·lacions esportives
municipals per part dels centres educatius, per tal de complir amb les mesures sanitàries per
la pandèmia COVID19, durant el període de gener a juny de 2021. Autoritzar, disposar i
obligar la quantitat de 18.234,87 euros a favor d'Associació Esportiva Escolar IES Montserrat,
amb NIF G64353485, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en
aquest mateix document. Donar-ne compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Sant Andreu
55. (20001957) Convalidar l'omissió de fiscalització i dels altres incompliments normatius
esmenables del procediment de modificació contractual del contracte núm. 20001957, i en
conseqüència, continuar el procediment de modificació contractual. Modificar, a l'empara de
l'article 205.2 b i c de la LCSP, el contracte núm. 20001957 que té per objecte les obres
d'impermeabilització de la coberta, així com la millora de tancaments i elements de seguretat
pel manteniment de la Pista Sagrera, adjudicat a l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I
OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import de 4.982,52 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 4.982,52 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 4.117,79 euros i import IVA de 864,73 amb tipus impositiu
21,00% a l'aplicació pressupostària D/63288/93314 0609. Fixar en 205,89 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que comparegui per
formalitzar la modificació del contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
56. (20210437-21004350) Iniciar l'expedient per a la contractació de l'acord marc per a
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de
serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció
internacional, amb núm. de contracte 21004350, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.883.371,60 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 4.109.174,40 euros, distribuït en els següents lots: - LOT
núm. 01, LOT 1: SA-IE persones soles o parelles, per un import de 581.163,00 euros IVA
inclòs; - LOT núm. 02, LOT 2: SA-IE famílies, per un import de 792.500,50 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, LOT 3: SA-IE persones i/o famílies alta intensitat, per un import de 509.708,10
euros IVA inclòs; 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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
57. (21S05870) Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa a subscriure entre
l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la realització d'un projecte de
Recerca Qualitativa Re[Pensem la Participació de les Famílies: Diagnosi i Propostes
d'intervenció en els serveis d'atenció Bàsica a les Persones a la Ciutat de Barcelona, autoritzar
i disposar la despesa per un import de 22.059,00 euros, a favor de la Universitat de
Barcelona amb NIF núm. Q0818001J, per fer front a les despeses derivades del conveni amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 0200/48101/23036 del pressupost de l'any 2021 del
Departament de Participació i Processos, facultar a l'Ima Sra. Laura Pérez i Castaño, quarta
tinenta d'Alcaldia de l'Àrea 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
aquells documents que se'n derivin.
58. (20210413-21S14038) Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per millorar
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l'accessibilitat de la població vulnerable de Ciutat Vella i Sant Martí als serveis de salut de
l'Hospital de l'Esperança, durant els exercicis 2021 i 2022; autoritzar i disposar la despesa de
de 116.390,16 euros, a càrrec de la partida 0200 31111 48710 del pressupost de l'any 2021,
i 116.390,15 euros, a càrrec de la partida 0200 31111 48710, del pressupost 2022
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona, amb CIF S0800471E, per fer front a les despeses derivades del conveni;
facultar la Ima. Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, regidora de Salut, Envelliment i Cures de
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots
aquells documents que se'n derivin.
59. (20210172-21S13905) Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració subscrit en signat el
8 de setembre de 2021 entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació International
Peace Bureau Barcelona pel desenvolupament del projecte Barcelona, Capital del Moviment
Internacional per la Pau 2021, en el sentit de modificar el redactat del pacte quart sobre el
percentatge establert de recursos humans que es podia imputar com a despesa
subvencionable i que es va calcular, per error, sobre l'import total del projecte, objecte de la
subvenció i no sobre l'import pròpiament d'aquesta, quedant el nou redactat en: "Pel que fa a
despeses de recursos humans es podrà imputar un 70% com a despesa subvencionable;
facultar la lma. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d'Alcaldia i regidora de l'Àrea de
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona la signatura
de l'esmentada addenda.
60. (20210405-21S12840) Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l'Auditori de Barcelona per a l'organització del
Concert de Nadal de cant coral de la gent gran (Canta Gran) del 2021. Autoritzar i disposar la
despesa per un import de 70.000,00 euros, a favor del Consorci de l'Auditori de Barcelona
amb NIF núm. Q5856358F, per fer front a les despeses derivades del conveni entre d'altres
finalitats: el lloguer dels espais i per la producció musical (Direcció, gestió musical, músics,
posta i direcció d'escena, SGAE, Composició i arranjaments, enregistrament CD, partitures)
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46751 23231 del pressupost de l'any 2021 del
Departament de Promoció de la Gent Gran; facultar l'lm Sr. Joan Ramon Riera Alemany,
regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb discapacitat, per a la signatura
de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
61. (21S14439) Alliberar de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a
dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2021 la quantitat
de 41.348,83 euros de l'import de l'autorització de la despesa aprovada per Acord de la
Comissió de Govern de 3 de desembre de 2020, amb càrrec al pressupost municipal de 2021
de diferents partides que en base a diferents informes i documents obrants a l'expedient
l'import finalment atorgat és inferior a l'inicial. Ampliar de la convocatòria ordinària per a la
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de
ciutat per a l'any 2021 en la quantitat de 2.500,00 euros l'import de l'autorització de la
despesa aprovada per Acord de la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2020, amb
càrrec al pressupost municipal de 2021 atès que en base a diferents informes i documents
obrants a l'expedient l'import finalment atorgat és superior al previst inicialment.
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62. (20210311-21S10799) Aprovar, el Conveni extraordinari de col·laboració subscrit entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació per la Pau i els Drets Humans-Taula Colòmbia
(Taula per Colòmbia) amb NIF G64760523 per a l'execució del projecte "Actuacions
endegades per la Taula Catalana per promoure la pau i la defensa dels drets humans a
Colòmbia", amb la finalitat de recolzar la implementació integral de l'Acord de Pau i
promoure el respecte, protecció, garantia i exercici dels drets humans de la ciutadania de
Colòmbia, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de
30.000,00 euros equivalent al 17,43% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 172.105,00,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2022. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en
l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor de Associació per la Pau i els Drets Humans-Taula
Colòmbia (Taula per Colòmbia) amb NIF G64760523, la despesa total de 30.000,00 euros, en
quant a la quantitat de 10.000,00 euros a càrrec de la partida 200 48903 23291 del
pressupost de l'any 2021, en quant a la resta de 20.000,00 euros amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost de 2022 condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a
comptar des del 31/12/2022, data de finalització dels projecte subvencionat, presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni.
63. (20210344) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació
Socio Cultural l'Altre Festival, per a l'execució del projecte "L'Altre Festival Internacional
d'Arts Escèniques i Salut Mental", amb la finalitat de promocionar les arts escèniques i les
activitats culturals per a i per part de persones que tinguin diagnosticat un trastorn mental
com a activitat de creixement personal, millora de l'autonomia i eina socialitzadora, que
instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa i de caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 40.000,00 euros, equivalent al
30,77% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 130.000,00 euros i
amb una durada fins al 31/12/2021. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient. Autoritzar i
disposar, a favor de l'entitat Associació Socio Cultural l'Altre Festival amb NIF núm.
G66241993, la despesa total de 40.000,00 euros, d'aquest import, 25.000,00 euros a càrrec
de l'aplicació 0200-48903-23271 del pressupost 2021 de la Direcció de Serveis d'Envelliment i
Cures i 15.000,00 euros a càrrec de l'aplicació 0609-48903-92412 del pressupost 2021 del
Districte de Sant Andreu. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a
3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena
del conveni.
64. (20210381) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat LA TAULA
D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA per a l'execució del projecte
Impulsar la col·laboració de les entitats socials de la ciutat en el desenvolupament de
l'Estratègia d'Inclusió i Reducció de les desigualtats socials i promoure la digitalització al
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Tercer Sector, amb la finalitat de dur a terme iniciatives conjuntes per fer front als efectes de
la COVID-19, a seguir defensant els drets de la ciutadania, a enfortir les capacitats de les
entitats, i a guanyar més reconeixement per part de la societat, les institucions privades i les
Administracions Públiques, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa
prevista nominativament al pressupost municipal per a l'any 2021, de conformitat amb els
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell
Plenari de 17 de desembre de 2010, per un import de 115.000,00 euros, equivalent al
46,18% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 249.000,00 euros i
amb una durada fins al 31/12/2021. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient. Autoritzar i
disposar, a favor de l'entitat LA TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE
CATALUNYA, amb NIF núm. G63371421, la despesa total de 115.000,00 euros dels quals
45.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48661/23031 del pressupost de
l'any 2021, i 70.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48661/23034 del
pressupost de l'any 2021. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior
a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data de finalització del projecte subvencionat,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el conveni.
Districte de l'Eixample
65. (20229201) Alliberar la quantitat de 103.195,71 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa
en la licitació, del contracte 21002281 que té per objecte la Gestió i dinamització Espais de
gent gran del Districte Eixample i suport i dinamització programa Gent Gran del Districte, el
qual ha estat adjudicat a l'empresa ASSOC. ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE BARCELONA, amb
NIF G08943813, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 29.139,18 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602; un import (IVA inclòs) de
37.108,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23231 0602; un import (IVA inclòs) de 36.947,59 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió Drets socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
66. (19003191L01-001) Reconèixer, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 18 de
novembre de 2021 l'import d'indemnització a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF
R5800395E, per la suspensió parcial del Lot 1 del contracte 19003191, que té per objecte la
gestió dels Casals de Gent Gran del Baix Guinardó, Horta i Espai Canigó, per la quantitat de
5.465,58 euros pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el dia 30 de juny de
2020. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida
D/22611/23232 de l'exercici 2021. Notificar la present resolució al contractista. Donar compte
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
67. (19001760) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2023, el
contracte 19001760-002 que té per objecte "Pròrroga contracte de serveis gestió i
dinamització espai jove boca nord, per un període de 24 mesos, des de l'1 de gener de 2022
a 31 de desembre de 2023", adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb NIF
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B59545913, per un import total de 732.248,44 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 366.124,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 302.582,00 euros i import IVA de 63.542,22 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 366.124,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 302.582,00
euros i import IVA de 63.542,22 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2022. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de l'Eixample
68. (21XF1480) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Urgell, concessió número 19C00006. Autoritzar, disposar i obligar
la despesa de 2.810,44 euros, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost 2021,
CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Urgell del segon semestre de 2021,
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb
la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
69. (21XF1488) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Borrell, concessió número 19C00025. Autoritzar, disposar i
obligar la despesa de 930,30 euros, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost
2021, a TRANSIT PROJECTES SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte,
per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Borrell del segon semestre de
2021, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
70. (21XF1489) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 19C00018. Autoritzar, disposar i
obligar la despesa de 3.637,76 euros, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost
2021, a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte,
per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del segon
semestre de 2021, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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71. (21XF1492) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, concessió número 19C00021. Autoritzar, disposar i
obligar la despesa de 1.426,39 euros, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost
2021, a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte,
per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Fort Pienc del segon semestre
de 2021, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
72. (21XF1493) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Golferichs, concessió número 19C00021. Autoritzar, disposar i
obligar la despesa de 3.570,63 euros, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost
2021, a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte,
per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Golferichs del segon semestre
de 2021, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
73. (21XF1494) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió número 19C00024. Autoritzar,
disposar i obligar la despesa de 3.156,52 euros, càrrec a l'aplicació corresponent del
pressupost 2021, a TRANSIT PROJECTES SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament
a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del
segon semestre de 2021, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
74. (20209201) Restablir l'equilibri econòmic-financer de la concessió de serveis núm.
19C00018 per la gestió i dinamització del centre cívic Elizalde del Districte de l'Eixample, per
un import de 143.697,89 euros, a l'adjudicatària CALAIX DE CULTURA, SL; amb NIF B63033740, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió per la pandèmia de COVID2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 143.697,89 euros a favor de
CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb
càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711
0602, condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat a la mateixa. Notificar
la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
75. (20209202) Reconèixer el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la concessió
de serveis núm. 19C00024 per la gestió i explotació del centre cívic Sagrada Família del
Districte de l'Eixample, per un import de 20.165,70 euros, a l'adjudicatària TRANSIT
PROJECTES, SL; amb NIF B-59489351, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió per la
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pandèmia de COVID-2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 20.165,70
euros a favor de TRANSIT PROJECTES, SL; amb NIF B-59489351, adjudicatària del contracte
de concessió, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/48998/33711 0602. Notificar la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
76. (20209203) Reconèixer el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la concessió
de serveis núm. 19C00020 per la gestió i dinamització del centre cívic Golferichs del Districte
de l'Eixample, per un import de 83.101,60 euros, a l'adjudicatària CALAIX DE CULTURA, SL,
amb NIF B-63033740, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió per la pandèmia de
COVID-2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 83.101,60 euros a favor
de CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb
càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711
0602. Notificar la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
77. (20209204) Reconèixer el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la concessió
de serveis núm. 19C00021 per la gestió i dinamització del centre cívic Fort Pienc del Districte
de l'Eixample, per un import de 50.925,45 euros, a l'adjudicatària CALAIX DE CULTURA, SL,
amb NIF B-63033740, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió per la pandèmia de
COVID-2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 50.925,45 euros a favor
de CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb
càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711
0602. Notificar la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
78. (20209205) Reconèixer el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la concessió
de serveis núm. 19C00025 per la gestió i dinamització del centre cívic Cotxeres Borrell del
Districte de l'Eixample, per un import de 13.377,45 euros, a l'adjudicatària TRANSIT
PROJECTES, SL; amb NIF B-59489351, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió per la
pandèmia de COVID-2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 13.377,45
euros a favor de TRANSIT PROJECTES,SL, NIF B-59489351, adjudicatària del contracte de
concessió, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/48998/33711 0602, condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat a la
mateixa. Notificar la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
79. (20199203) Reconèixer el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la concessió
de serveis núm. 19C00006 per la gestió i dinamització del centre cívic Urgell del Districte de
l'Eixample, per un import de 82.203,05 euros, a l'adjudicatària CALAIX DE CULTURA, SL; amb
NIF B-63033740, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió per la pandèmia de
COVID-2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 82.203,05 € a favor de
CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb
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càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711
0602, condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat a la mateixa. Notificar
la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
Districte de Sants-Montjuïc
80. (20212070) Aprovar les bases particulars de gestió cívica del Centre Cívic Casa del
Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar pel procediment de pública concurrència.
Convocar la pública concurrència per a la presentació de projectes de gestió cívica, per a la
seva adjudicació, mitjançant la publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Autoritzar la despesa de 151.255,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària
número 489.03 924.16 06.03 dels pressupostos de l'exercici 2022, i de 226.990,00 euros,
amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16 06.03 dels pressupostos de
l'exercici 2023 condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de les Corts
81. (21XF1379) Acordar la continuïtat per un període de 6 mesos, compresos entre l'1 de
gener al 30 de juny de 2022, el contracte núm. 16C00009 de gestió de serveis públics, en la
modalitat de concessió, que té per objecte la gestió i explotació del Centre Cívic Can Deu, pel
foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció en el mercat
laboral, adjudicat a la entitat CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF G60320132, per
un import total de 67,500,00 euros, IVA exempt, d'acord amb els informes i documentació
que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar l'esmentada quantitat, amb càrrec a la partida
i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 67,500,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711,
sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
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.
82. (21XF0769) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic financer de la concessió número 16C00009 que té per objecte gestió de serveis
públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del Centre Cívic Can Deu, en
compliment de la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009 modificada a partir
de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal de Preus Públics 2021, corresponent a la
subvenció de les activitats formatives de la quota ordinària dels Centres Cívics per als
ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les persones amb discapacitat (50% al 75%)",
corresponents a l'any 2021 (1r semestre i 2n semestre de 2021). Autoritzar, disposar i
obligar la despesa en la quantitat de 1.659,19 € euros amb càrrec al Pressupost i partida
0604 48998 33711 del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021, a favor del CLUB
LLEURESPORT DE BARCELONA, amb NIF G60320132. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
83. (21XF1362) Acordar la continuïtat per a un període màxim de 9 mesos, compresos entre
l'1 de gener al 30 de setembre de 2022, el contracte núm. 16C00002 de gestió de serveis
públics, en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió i explotació del Centre Cívic
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Josep Maria Trias i Peitx, pel foment de la contractació de persones amb dificultats particulars
d'inserció en el mercat laboral, situat al carrer Riera Blanca núm. 1-3 del Districte de les
Corts, adjudicat a la entitat CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF G60320132, per un
import total de 125.103,00 euros, IVA exempt, d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. Autoritzar i disposar l'esmentada quantitat, amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 125.103,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711,
sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
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.
84. (21XF0768) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic financer de la concessió número 16C00002 que té per objecte gestió de serveis
públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del Centre Trias i Peitx, en
compliment de la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009 modificada a partir
de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal de Preus Públics 2021, corresponent a la
subvenció de les activitats formatives de la quota ordinària dels Centres Cívics per als
ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les persones amb discapacitat (50% al 75%)",
corresponents a l'any 2021 (1r semestre i 2n semestre de 2021). Autoritzar, disposar i
obligar la despesa en la quantitat de 1.254,21 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604
48998 33711 del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021, a favor del CLUB LLEURESPORT
DE BARCELONA, amb NIF G60320132. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
85. (18C00002) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte gestió de serveis
públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del Centre Joan Oliver "Pere
Quart", en compliment de la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009
modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal de Preus Públics 2021,
corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la quota ordinària dels Centres
Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les persones amb discapacitat (50%
al 75%)", corresponents a l'any 2021 (1r semestre i 2n semestre de 2021). Autoritzar,
disposar i obligar la despesa en la quantitat de 1.436,10 euros amb càrrec al Pressupost i
partida 0604 48998 33711 del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021, a favor del CLUB
LLEURESPORT DE BARCELONA, amb NIF G60320132. Donar-ne compte a la Comissió Drets
Socials, Cultura i Esports.
Districte de Gràcia
86. (20172040) Reconèixer el restabliment de l'equilibri econòmic-financer de la concessió de
serveis núm. 17C00002 per a la gestió dels tallers i informació del Centre Cívic La Sedeta del
Districte de Gràcia, per un import de 52.899,52 euros, a l'adjudicatària CALAIX DE CULTURA,
SL, amb NIF B-63033740, a l'empara de l'article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat per la
pandèmia de COVId-2019. Autoritzar, disposar i obligar la despesa per l'import de 52.899,52
euros a favor de CALAIX DE CULTURA, SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de
concessió, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
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D/48999/33711 0606, condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat a la
mateixa. Notificar la present resolució al concessionari. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Andreu
87. (21XF0112) Autoritzar i disposar la despesa a favor de N54 Produccions, SL, amb NIF
núm. B-64693294, corresponent a la prestació del servei de gestió del Sant Andreu Teatre en
la modalitat de concessió, en el període comprès entre l'1 de setembre i el 10 d'octubre de
2021, calculada com a la part proporcional de la globalitat de la prestació segons informe que
consta a l'expedient, en compliment de l'obligació contractual estipulada a la clàusula 15.2 a)
del PCAP :"En cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins
que un altre es faci càrrec de la seva gestió", i per un import de 19.753,20 euros, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària de l'exercici 2021 D/48999/33411 0609. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30 h.
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