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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 9 de juny de 2022.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 9 de juny de 2022, s'hi reuneix la
Comissió de Govern, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado en substitució de l'Excma. Sra. alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les
Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez
Castaño, Albert Batlle Bastardas, Lucía Martín González, Jordi Rabassa Massons, 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 la Ima. Sra. regidora Maria Rosa Alarcón Montañés i els Ims. Srs.
regidors Jordi Martí Grau i Eloi Badia Casas.
També hi és present la gerent municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera sessió
del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a conseqüència de
l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part decisòria / executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (FD 2022-06/11) Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Fundació Navegació
Oceànica de Barcelona aprovada pel Patronat de la Fundació en la sessió de 27 de maig de
2022, amb l'objecte de canviar la seva denominació per "Fundació per la Navegació Oceànica
Barcelona. Copa Amèrica Barcelona", modificar la composició del Patronat de la Fundació i
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d'altres modificacions adients d'acord amb la redacció que consta en l'expedient
administratiu. Sotmetre aquest acord juntament amb els nous Estatuts a informació pública
per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del
corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, en el cas de no
presentar-s'hi al·legacions, tenir-los per definitivament aprovats. Inscriure la modificació dels
estatuts de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya. Facultar l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia
d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda les atribucions necessàries per a l'execució del
present acord. Notificar el present acord als altres patrons, per al seu coneixement i efectes.
Retirada
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
2. (450/2020-03) Aprovar, l'adquisició d'una participació accionarial de les societats
mercantils Ecotelia Mes BCN Industrial, SL i Ecotelia Mes BCN Residencial, SL, noves societats
(Newco) de propòsit específic ("SPV"), un cop ACSA Obras e Infraestructuras, SAU, les hagi
constituït, i que tindran per finalitat desenvolupar inversions a realitzar en el marc del
programa "Mes Barcelona" en l'àmbit residencial i en l'àmbit industrial, respectivament, i les
aportacions successives que aniran als fons propis de les SPV mitjançant la formalització de
préstecs participatius en les condicions i límits establerts més a baix. Aprovar, per una banda,
els respectius contractes de socis incorporats en l'expedient, anomenats Contracte entre
Socis, a formalitzar entre l'Ajuntament de Barcelona i ACSA Obras e Infraestructuras, SAU, i
que estableix els termes particulars de les respectives inversions. Aprovar, per una altra
banda, les propostes d'Estatuts i les memòries-propostes d'ACSA Obras e Infraestructuras,
SAU que també s'incorporen a l'expedient, que identifiquen, entre d'altres aspectes, els leads
de comercialització actualitzats, cash flows previstos i les rendibilitats esperades dels
respectius projectes. Establir, en els termes indicats en els contractes de socis, que la
participació de l'Ajuntament de Barcelona en les noves societats en cap cas serà superior al
30% de la dotació de capital previst de cadascuna d'elles; la inversió total compromesa per
l'Ajuntament de Barcelona serà d'un import màxim agregat de 3.960.000,00 euros,
equivalent al 30% de les aportacions de capital total previst per les dues SPVs, que s'estima
que sigui de 10.100.000,00 euros i 3.100.000,00 euros respectivament (100.000,00 euros de
capital social per a cada una d'elles i la resta a través de la formalització de préstecs
participatius fins el total màxim respectiu de 10.000.000,00 i 3.000.000,00 milions d'euros);
preveure que l'import màxim agregat compromès per l'Ajuntament es desemborsi
indicativament durant els tres (3) anys següents a la constitució de la SPV, a raó
d'1.320.000,00 euros cadascun aproximadament, però acomodant-se sempre a les
necessitats reals d'inversió que el desenvolupament dels projectes a invertir així ho
requereixi. Condicionar, la formalització de les inversions a l'obtenció de l'informe previ del
Departament d'Economia de la Generalitat previst a la lletra c) de l'art. 206.3 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Facultar el primer tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr.
Jaume Collboni Cuadrado, en nom i representació de l'Ajuntament de Barcelona, perquè
pugui dur a terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i executar el
present acord, així com per subscriure i aixecar a públic qualsevol altre document que sigui
necessari per a donar validesa i eficàcia al present acord.
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3. (DP-2021-28338) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió d'ús
privatiu de la finca situada al carrer de Montalegre núm. 4 (referència cadastral
0519243DF3801H0001YO), a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), per a la
instal·lació del CAP Raval-Nord, per un termini de 50 anys i amb caràcter gratuït; sotmetre'l a
informació pública durant el termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a definitiva;
adjudicar la concessió directament al Servei Català de la Salut; formalitzar la concessió; i
facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.
4. (DP-2022-28572) Incorporar, vincular i destinar el solar situat al carrer del Gessamí núm.
11-13, de propietat municipal, al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9
de novembre de 2021 entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, la
Coordinadora de Fundacions d'Habitatge de Catalunya, l'Associació Xarxa d'Economia
Solidària de Catalunya (Sectorial d'Habitatge Cooperatiu), i l'Associació de Gestors de
Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS), aprovat per acord del Plenari de 29
d'octubre de 2021.
5. (22XF0408 i 22XF0638) Aprovar els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0408 i
22XF0638 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l'annex, i per les
factures que s'hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no
reconegudes en l'exercici corresponent. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les
despeses pels imports indicats a l'annex i amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2022,
i a les aplicacions pressupostàries en l'annex indicades.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
6. (17/2022) Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Ricard Bofill Leví en
reconeixement de la seva contribució a l'arquitectura i urbanisme català i universal i per la
seva obra vinculada a Barcelona.
7. (18/2022) Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci
únic de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA, els acords
següents: Primer.- Designar, vista la proposta de la Junta de Portaveus i l'informe preceptiu
del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Iva Anguera de Sojo Labori membre del Consell
d'Administració de l'esmentada Societat. Segon.- Establir que el mandat de la senyora
Anguera de Sojo finalitzarà en la mateixa data que la resta dels actuals membres de l'òrgan
societari, que foren designats per acord del Plenari del Consell Municipal de 30 d'octubre de
2020 pel termini establert a l'article 15 dels Estatuts Socials de la Societat Privada Municipal
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, en relació a l'article 10 del Reglament
d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio local de Barcelona.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del Consell d'Administració per
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també
per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la
correcció d'errors materials en cas necessari.
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8. (DP-2022-28582) Aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès de 13 de maig de 2022, de conformitat
amb el que disposa l'article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya, segons redacció incorporada pel Decret 203/2018, de 25 de
setembre, pel qual es modifica parcialment la citada norma, en els termes dels informes
elaborats pels serveis jurídics municipals que consten en l'expedient i que constitueixen la
seva motivació, i notificar el present acord a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.
9. (130/2022) Modificar l'annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l'Acord del
Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de
Treball, tal i com es detalla a l'annex, que consta a l'expedient. Publicar aquest acord i el seu
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal.
10. (10/22) Dotar els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost municipal
de
l'any
2022:
0707/22736/9221,
80705/22103/92011,
0705/22610/92012,
0705/16200/92011,
0705/22703/92012,
0300/22719/93115,
0707/22736/92218,
0707/22736/92218,
0705/23300/92012,
0705/22002/92011,
0705/22104/92011,
0705/22703/92012,
0703/22708/16211,
0701/16205/92211,
0300/22703/92612,
0300/22719/92511,
0705/22610/91222,
0705/22300/92011,
0300/22703/91225,
0705/22610/91222, segons el detall que consta a l'Annex I, que forma part d'aquest acord a
tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors.
S'ha presentat la modificació de redactat següent:
(10/22) Dotar els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost municipal de
l'any
2022:
0707/22736/92218,
0705/22103/92011,
0705/22610/92012,
0705/16200/92011,
0705/22703/92012,
0300/22719/93115,
0707/22736/92218,
0705/23300/92012,
0705/22002/92011,
0705/22104/92011,
0705/22703/92012,
0703/22708/16211,
0701/16205/92211,
0705/22000/92011,
0300/22719/92511,
0705/22610/91222, 0705/22300/92011, 0300/22703/91225, 0705/22610/91222, segons el
detall que consta a l'Annex I, que forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a
les despeses contretes en exercicis anteriors.
11. (22XF0330-331-332-341-466-559-620) Aprovar els expedients de reconeixement de
crèdit 22XF0330, 22XF0331, 22XF0332, 22XF0341, 22XF0466, 22XF0559 i 22XF0620 pels
imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l'annex, i per les factures que s'hi
indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en
l'exercici corresponent. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les despeses pels
imports indicats a l'annex i amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2022, i a les
aplicacions pressupostàries en l'annex indicades.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
12. (20S07613-002) Aprovar la segona addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 23 de
desembre de 2020 entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de
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Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l'Ajuntament de Barcelona pel
manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la
Gran Via nord, d'acord amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions
aprovada per Decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; autoritzar i disposar la despesa per un
import de 5.975.872,05 d'euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària/es D/46409/15162
del pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF
P0800258F, per fer front a les despeses derivades d'aquesta addenda; i facultar la segona
tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per la seva signatura i la formalització de tots
aquells actes que siguin necessaris per l'execució de la present addenda.
13. (22XC0103) Aprovar el Conveni de col·laboració per a la gestió, el manteniment i la
conservació del Parc Fluvial del Besòs entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Montcada i Reixac, el Consorci
del Besòs i el Consorci Besòs-Tordera.
Districte de Sants-Montjuïc
14. (20PL16801) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 9 de la Modificació del PGM per a l'ajust del
Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc; promogut
per l'entitat mercantil GLOBAL BLUE CENTER, SL; amb les modificacions respecte al document
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i
de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística, de valoració de
les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a
aquest acord.
Districte de Sant Martí
15. (19PL16737) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l'edifici industrial consolidat
situat a la parcel·la situada al carrer Pere IV, 86, al 22@, promogut per Pere IV, 86, SL, amb
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
S'ha presentat la modificació de redactat següent:
(19PL16737) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l'edifici industrial consolidat
situat a la parcel·la Pere IV, 86, al 22@, promogut per Pere IV, 86, SL, amb les modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de
Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística, en el benentès que
per a la concreció de la dotació d'aparcament seran d'aplicació l'Informe relatiu a l'Estudi
d'avaluació de la mobilitat generada emès per l'Autoritat del Transport Metropolità i la
Modificació puntual del Pla General Metropolità per a un 22@ més inclusiu i sostenible
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(MPGM22@2022), aprovada en data 31 de maig de 2022; informe que consta a l'expedient i
a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna la seva
conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell Municipal.
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
C) Part decisòria / executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.
a) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. (2022-01-DPEF) Declarar d'utilitat municipal el Complex Esportiu Guineueta, d'acord amb
els informes que consten a l'expedient, als efectes del que preveu l'article 9.9 de l'ordenança
fiscal vigent 1.1 reguladora de l'Impost de Béns Immobles per a l'aplicació de la bonificació
del 95% de la quota íntegra de l'IBI corresponent a l'exercici 2023 i successius. I donar-ne
trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
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2. (DP-2022-28314) Desestimar la sol·licitud presentada per la societat INDIGO INFRA
ESPAÑA SA en data 26 de juny de 2020, com a concessionària de l'ús privatiu del subsòl
d'una porció de terreny de 4.846 metres quadrats situats al complex de les Tres Xemeneies,
entre l'avinguda Paral·lel i els carrers de Vilà i Vilà Cabanes i Palaudàries, en relació amb
l'equilibri econòmic financer de la concessió, de conformitat amb l'Informe de la Direcció de
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de data 23 de febrer de 2022, que consta a
l'expedient.
3. (DP-2022-28317) Desestimar la sol·licitud de data 29 de maig de 2020 presentada per el
Reial Automòbil Club de Catalunya, com a titular de la concessió relativa a l'ús privatiu de
domini públic municipal per a la instal·lació i explotació d'una unitat de subministrament de
benzina situada a l'Avinguda Doctor Marañón núm. 6 amb confluència amb el carrer Baldiri
Reixac, concessió aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en data 29 d'octubre
de 1999, en relació amb les conseqüències econòmiques derivades de l'impacte generat arran
de la crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19, de conformitat amb l'Informe de
la Direcció de Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de data 1 de febrer de 2022, que
s'adjunta.
4. (DP-2022-28568) Desestimar la sol·licitud presentada per la societat EUROPROJECTES
FINANCE SL en data 21 de juliol de 2021, com a concessionària de l'ús privatiu d'una porció
de subsòl de domini públic en els terrenys de propietat municipal situats a l'illa delimitada
pels carrers Pintor Alsamora, Escultor Ordóñez i Brossa, en relació amb el retorn de la
garantia definitiva de l'esmentada concessió, de conformitat amb l'Informe de la Direcció de
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de data 1 de juny de 2022, que s'adjunta.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
5. (20230001A) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Servei de responsable de
seguretat en fase d'explotació per als túnels viaris de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible (2023-2025)" amb núm. de contracte 001_22000992,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 473.798,22 euros (IVA inclòs), determinat en funció dels components de
la prestació, i un valor estimat de 672.637,46 euros; aprovar les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, així com la documentació annexa reguladora del contracte; convocar la licitació per
a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 391.568,78 euros
i import de l'IVA de 82.229,44 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 133.705,12 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de
170.046,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504
D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 170.046,55 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Determinar la
improcedència de la revisió de preus, d'acord amb l'art. 103 LCSP.
6. (H124-2019-0003) Declarar d'especial interès i utilitat municipal el projecte per la
construcció de tanques al solar 3H-OCI de Travessera de les Corts 131-159, autoritzat
mitjançant el comunicat immediat 04-2018CI57066 i, de conformitat amb l'article 7 de
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l'Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l'Impost de construccions, Instal·lacions i Obres.
Concedir a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost
generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-21-55227530,
essent la quota íntegra de 154,61 euros, i aplicant la bonificació del 70% (108,23 euros), la
quota líquida exigible és de 46,38 euros, donat que s'ajusta a allò establert en l'article 7è de
l'esmentada ordenança, en tant que les obres es duen a terme en un equipament comunitari
d'àmbit metropolità (clau 7c) i per una entitat de caràcter públic; donar trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
7. (05-2018LL62519) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
de construcció del nou edifici d'aulari al carrer Martorell i Peña, 7-9 i, de conformitat amb
l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2019, concedir a Fundación Privada Benjamin Franklin la
bonificació del 65% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
generada per la concessió de la llicència, en data 22 de maig de 2019 (exp. 05-2019LL62519)
per a la construcció d'un equipament docent a l'Escola Benjamin Franklin; donat s'ajusta a
allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que les obres s'executen per
una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys
qualificats d'equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d'interès
social com és la realitzada per un equipament docent; i donar trasllat a l'Institut Municipal
d'Hisenda als efectes pertinents.
b) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de Govern
els dóna la seva conformitat.
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 2 de juny de 2022, l'esborrany de
la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B) Part Informativa
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a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comuniquen les resolucions
següents:
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
1. (20190355-IMSS) La presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, el 8
de març de 2022 va resoldre aixecar, amb efectes des de l'1 de març de 2022, el reparament
suspensiu efectuat per intervenció, el 28 de febrer de 2022 i aprovar la continuïtat del
contracte de serveis que té per objecte la gestió del servei Primer la Llar, adreçat a persones
sense sostre que comprèn 25 habitatges i 25 persones participants, LOT 1, adjudicat a
l'entitat, SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS, durant el temps indispensable fins a l'inici de
l'execució del contracte 21000199 i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos
comptadors des de l'1 de març de 2022, en les mateixes condicions previstes en els plecs que
regulen aquest contracte, per un import total de 206.563,50 euros, exempts d'IVA.
2. (20190356-IMSS) La Presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, el 8
de març de 2022 va resoldre aixecar, amb efectes des de l'1 de març de 2022, el reparament
suspensiu efectuat per intervenció el 28 de febrer de 2022 i aprovar la continuïtat del
contracte de serveis que té per objecte la gestió del servei Primer la Llar, adreçat a persones
sense sostre que comprèn 25 habitatges i 25 persones participants, LOT 2, adjudicat a
l'entitat, SANT PERE CLARVER-SUARA-GARBET PRIMER LA LLAR II, UNIÓ TEMPORAL
D'EMPRESES, abreujadament PRIMER LA LLAR II UTE durant el temps indispensable fins a
l'inici de l'execució del contracte 21000199 i, en tot cas, per un període no superior a 6 mesos
comptadors des de l'1 de març de 2022, en les mateixes condicions previstes en els plecs que
regulen aquest contracte, per un import total de 227.552,57 euros, IVA inclòs.
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
1. (20002926-001) Prorrogar per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 25.11.2023,
el contracte 20002926-001 que té per objecte el LOT 1 de la contractació basada en l'Acord
Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions d'auditoria pública i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), adjudicat a l'empresa ERNST & YOUNG, amb NIF B78970506, per un import total
de 260.210,50 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
260.210,50 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 215.050,00
euros i import IVA de 45.160,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
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2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (20002972-001) Prorrogar per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 25.11.2023,
el contracte 20002972-001 que té per objecte el LOT 2 de la contractació basada en l'Acord
Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions d'auditoria pública i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), adjudicat a l'empresa AUREN AUDITORES SP, SLP, amb NIF B87352357, per un
import total de 192.442,64 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 192.442,64 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 159.043,50
euros i import IVA de 33.399,14 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (20002978-001) Prorrogar per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 25.11.2023,
el contracte 20002978-001 que té per objecte el LOT 3 de la contractació basada en l'Acord
Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions d'auditoria pública i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), adjudicat a l'empresa BORAUDIT, SL, amb NIF B66411919, per un import total de
161.104,24 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
161.104,24 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 133.144,00
euros i import IVA de 27.960,24 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (20003219-001) Prorrogar per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 25.11.2023,
el contracte 20003219-001 que té per objecte el LOT 4 de la contractació basada en l'Acord
Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions d'auditoria pública i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2018.06), adjudicat a l'empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, amb NIF B65932725, per un
import total de 255.685,10 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 255.685,10 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 211.310,00
euros i import IVA de 44.375,10 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (22S06874) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
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mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, pel
desenvolupament del programa "Llegat Pasqual Maragall", per un import de 100.000,00 euros
corresponent al 49,02% del cost total del projecte. Declarar la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient.
Autoritzar la despesa a favor de la Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) amb NIF
G64693914, per un import total de 100.000,00 euros, amb el desglossament següent:
50.000,00 euros amb càrrec a la partida 0705-48766-91221 del pressupost de l'any 2022 i
50.000,00 euros amb càrrec a la partida 0705-48766-91221 del pressupost de l'any 2023,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat beneficiària per tal
que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor,
d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. Facultar l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, Primer tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de
documents que se'n derivin. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (22XC0077) Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Institut d'Educació Contínua (UPF-BSM), per acollir persones estudiants
universitàries en pràctiques, amb efectes a partir del 8 de juliol de 2022 i per una durada de
quatre anys, prorrogables expressament per un període addicional de quatre anys. Facultar
l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,
per a la signatura d'aquest Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents
que se'n derivin. Donar compte d'aquest Acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
7. (22XC0107) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
QUELCOM GLOBAL, SL, titular i propietari de "La Mira Magazín", per a la cessió de fotografies
de l'arxiu i la publicació d'articles de l'Arxiu Municipal de Barcelona; facultar el gerent de
Recursos, Sr. Agustín Abelaira Dapena, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta de
documents que se'n derivin; publicar el conveni a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 9
de juny de 2022.
9. (05 PPB2022) Modificar l'acord de 16 de desembre de 2021, pel qual s'aproven els preus
públics per a l'any 2022 i successius pels serveis dels equipaments dels districtes i les
instal·lacions esportives municipals, en el sentit d'incorporar els preus públics de l'Espai
Familiar de Criança a l'equipament Ateneu La Bòbila de Porta, del CEM Guineueta i del camp
de futbol municipal Turó de la Peira, tots al Districte de Nou Barris, com a conseqüència de la
seva nova forma de gestió; i en el cas del CEM Can Felipa, instal·lació depenent de l'Institut
Barcelona Esports (IBE), com a conseqüència de l'adaptació de tarifes per canvi de forma
jurídica de l'ens gestor, tot l'anterior d'acord amb la documentació que consta a l'expedient.
Publicar aquest acord i el text d'aquesta modificació dels preus públics al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
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10. (22000671) Iniciar l'expedient per a la contractació de de producció, adaptació, disseny,
lloguer, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la Decoració Lumínica
Nadalenca a determinades vies de la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 22000671,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 942.433,94 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 951.835,28 euros,
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Ronda Sant Pere, per un import de 100.000,00
euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Carrer Balmes, per un import de 164.000,00 euros IVA
inclòs; - LOT núm. 03, Trams afectats per obres de llarga durada, per un import de
114.999,98 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Projecte foment del comerç, per un import de
159.999,98 euros IVA inclòs; - LOT núm. 05, Projecte Trinitat Vella i Raval, per un import de
16.999,99 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06, Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó i
Gràcia, per un import de 174.189,99 euros IVA inclòs; - LOT núm. 07, Eixample, per un
import de 87.095,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 08, Ciutat Vella, per un import de
110.149,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 09, Decoració Els Estels de Nadal, per un import de
15.000,00 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; autoritzar l'esmentada quantitat,
amb pressupost net 778.871,02 euros i import de l'IVA de 163.562,92 euros; i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 5.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 10.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 35.090,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 75.059,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 28.072,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 59.023,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 56.144,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 118.045,99 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 4.309,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 12.690,14 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 39.932,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 120.067,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 28.701,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 86.298,47 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 27.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 81.999,99 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
(IVA inclòs) de 55.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 15.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, un import
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(IVA inclòs) de 50.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43141 0700, un import (IVA inclòs) de 35.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
Declarar la improcedència de la revisió de preus, donades les característiques del contracte.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
11. (20001211L03-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.07.2022 fins el
30.06.2023, el contracte 20001211L03-002 que té per objecte "el serveis de disseny i lloguer
(excepte lots 4 i 7), transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració
lumínica nadalenca a determinades vies (o mercats municipals), en aquest cas el present lot,
correspon a les següents vies: Via Laietana, Plaça d'Urquinaona i Avinguda del Paral·lel ",
adjudicat a l'empresa XIMENEZ CATALUNYA SLU, amb NIF B65848889, per un import total de
74.657,00 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
18.664,25 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 15.425,00
euros i import IVA de 3.239,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, 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 55.992,75
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 46.275,00 euros i import IVA de
9.717,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
12. (20001211L11-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.07.2022 fins al
30.06.2023, el contracte 20001211L11-002, relatiu al lot 11- Mercats Municipals-, que té per
objecte el disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració
lumínica nadalenca a determinades vies i mercats municipals de la ciutat de Barcelona,
adjudicat a l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, amb NIF B23411887, per un
import total de 79.860,00 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 19.964,94 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 16.499,95
euros i import IVA de 3.464,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22703/43141 0700, 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 59.895,06
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 49.500,05 euros i import IVA de
10.395,01 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
13. (SD-015-001/2022) Aprovar la convocatòria dels PREMIS COMERÇ DE BARCELONA,
d'acord amb les bases reguladores del premi, aprovades per la Comissió de Govern en sessió
de data 7 d'abril del 2022. Convocar l'atorgament dels Premis Comerç Barcelona Restauració.
Establir un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de candidatures des de l'endemà de
la publicació de la convocatòria. Publicar la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.
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14. (22XF0685) Aprovar el contracte d'arrendament de la nau ubicada al Pg. Verneda, 150160, propietat de COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS ALQUILER, SA, amb NIF A28218543,
des de l'1 de juny de 2022, fins al 31 de maig de 2030, per destinar-lo a magatzem del
districte de Sant Andreu. Autoritzar i disposar a favor de COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
VIVIENDAS ALQUILER, SA, NIF A28218543, la despesa per un import total de 625.555,20
euros IVA inclòs, amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix document,
amb el següent desglossament: un import (IVA inclòs) de 45.613,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20200/92011 0609; un import
(IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20200/92011 0609; un import (IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20200/92011 0609; un import
(IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/20200/92011 0609; un import (IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/20200/92011 0609; un import
(IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació
pressupostària D/20200/92011 0609; un import (IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/20200/92011 0609; un import
(IVA inclòs) de 78.194,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació
pressupostària D/20200/92011 0609; un import (IVA inclòs) de 32.581,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20200/92011 0609; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; facultar
la gerent del Districte de Sant Andreu per a la formalització del contracte d'arrendament
esmentat i de tots aquells documents que se'n derivin.
15. (DP-2022-28570) Modificar l'encàrrec de gestió atorgat al Patronat Municipal de
l'Habitatge per acord de la Comissió de Govern en sessió de 4 de febrer de 2015 per a la
gestió i administració de l'habitatge baixos cinquena de la finca del carrer Fastenrath, núm.
204 de propietat municipal, per a destinar-lo a habitatge d'inclusió dins del Fons de Lloguer
Social en el sentit desvincular-lo del destí previst originalment com habitatge d'inclusió,
restant vinculat únicament al Fons de Lloguer Social mantenint-se inalterat la resta de
l'acord.
16. (3/072-2022) Aprovar l'expedient núm.3-072/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb reconeixement d'Ingrés de la Unió Europea, FEDER
2019-2021 UIA refugis climàtics escoles, segon cobrament UIA03-264 - GBG- AS2C, per
destinar a despeses del projecte UIA Refugi Climàtic Escoles, per un import d'1.199.390,35
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries
que consta a l'expedient, referència comptable 22052195; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
17. (3/074-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-074/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 489.260,97 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
consta a l'expedient, referència comptable núm. 22052791; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
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18. (3/075-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-075/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.550.000,00 euros, a l'Institut de Cultura de Barcelona, per atendre despeses
de projectes relatius a Barcelona com a Capital Cultural i Científica, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient,
referència comptable núm. 22052891; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de l'Eixample
19. (21g243/01) Fixar en tràmit d'avinença, d'acord amb l'establert a l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, la quantitat de 524.525,50 euros, com a preu just, per tots els
conceptes, per l'expropiació parcial de la finca núm. 8 del passeig Sant Joan, qualificada de
parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) per la Modificació del Pla General
Metropolità en l'illa compresa per l'avinguda Vilanova, els carrers de Roger de Flor i d'Ali Bei i
el passeig de Sant Joan aprovada definitivament el 5 de maig de 2003 per la Subcomissió
d'Urbanisme del municipi de Barcelona, d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis de
Gestió Urbanística, de 17 de maig de 2022, que es troba incorporat a l'expedient i es dóna
per íntegrament reproduït; aplicar l'esmentada quantitat amb càrrec al projecte núm.
02.6821.01 del pressupost de l'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona per l'any 2022;
pagar l'esmentada quantitat a la propietat, Inmobiliaria Urbana, SL, un cop acrediti el domini
i llibertat de càrregues de la finca objecte d'expropiació i la lliuri lliure d'ocupants, o
altrament, dipositar-la a la Tresoreria Municipal i ocupar la finca afectada.
Districte d'Horta-Guinardó
20. (20g275) Declarar improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4.d) de l'article 114
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del propòsit d'iniciar
expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat pel senyor Antonio Navarro Parrilla,
en qualitat d'administrador de la societat GARAJE MALATS, SL, en data 19 d'agost i 23 de
desembre de 2020, en relació a la finca núm. 34-40 del carrer Marsans i Rof, qualificada de
zona de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a), inclosa a MPGM en l'àmbit dels Tres
Turons, aprovat definitivament el 15 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 23 de febrer
de 2011, pels motius que figuren a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 20 de maig de 2022, que s'acompanya a la present i
que a efectes de motivació es dóna per íntegrament reproduït; notificar la present resolució a
les persones interessades pel seu coneixement i efectes oportuns.
21. (22g279) Declarar improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4.d) de l'article 114
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del propòsit d'iniciar
expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat pels senyors Juan Raventós Rabanal,
Alberto Raventós Miralles, Daniel Raventós Miralles, Anna Raventós Miralles, Maria Teresa
Miralles Benedicto i Aurora Rabanal Rochera en data 1 d'octubre de 2020, en relació a la finca
núm. 112-114 del carrer Sigüenza, qualificada de zona de parcs i jardins actuals de caràcter
local (clau 6a) i de transformació per a habitatge protegit de reallotjament (clau 18c-r),
inclosa a l'actuació aïllada de Can Baró 1 inclosa a la MPGM en l'àmbit del Barri del Carmel i
entorns, aprovat definitivament l'1 de juny de 2010, i publicat al DOGC el 20 de setembre de
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2010, pels motius que figuren a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de
l'Institut Municipal d'Urbanisme de 19 de maig de 2022, que s'acompanya a la present i que a
efectes de motivació es dóna per íntegrament reproduït; notificar la present resolució a les
persones interessades pel seu coneixement i efectes oportuns.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
22. (22S06884) Aprovar les bases específiques de la XVII edició del Premi 25 de novembre
2022- Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones "Sumant aliances
contra el masclisme", amb la finalitat de donar suport a les iniciatives de recerca,
conscienciació i rebuig ciutadà col·lectiu contra les violències masclistes que duen a terme
actors i sectors socials i cívics de tot tipus, i d'acord amb les Bases generals aprovades per la
Comissió de Govern, en sessió de 18 de març de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 24 de març de 2021. Convocar la XVII edició del Premi 25 de
novembre - Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones sota el lema
"Sumant aliances contra el masclisme". Fixar el termini de presentació de sol·licituds des del
dia 1 de setembre de 2022 fins el dia 18 de setembre de 2022 a les 23:59 hores. Autoritzar la
despesa de 15.000,00 euros amb càrrec a la partida 0200-48101-23241 del pressupost de
l'exercici 2022. Publicar-les al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
23. (22S07390) Autoritzar la despesa que té per objecte atorgar ajuts econòmics en les
activitats homologades per la Campanya de Vacances d'Estiu 2022: Casals d'estiu, Campus
Olímpia, Colònies, Campaments, Rutes, Estades fora de Catalunya, Bressols d'Estiu i Socio
cultural, Estades Esportives i Rutes Esportives, per un import inicial de 3.466.954,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48001/23213 del pressupost de l'any 2022 i, en una
segona fase, ampliar l'expedient que s'hagi aprovat per la resta de l'import necessari, per
poder pagar tots els ajuts atorgats de les activitats que finalment s'hagin dut a terme.
Facultar en el/la Gerent competent en matèria de promoció de la infància les disposicions i
reconeixements d'obligacions econòmiques derivades de l'atorgament dels citats ajuts.
Districte d'Horta-Guinardó
24. (22S07521) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte d'HortaGuinardó) i l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), amb
CIF núm. G58677493, relatiu a la implementació i la organització suport a l'atenció
estimulativa i psicopedagògica a infants amb càncer que participen del projecte de La Casa
dels Xuclis durant l'any 2022, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa i de
caràcter excepcional per un import de 30.000,00 euros, més un import màxim de 10.000,00
euros en concepte de les infraestructures, connexions elèctriques i altres instal·lacions (com
tanques, wc i ambulàncies), d'aquelles activitats realitzades per part de l'entitat, que tinguin
com objectiu la promoció del territori i la promoció de les activitats d'AFANOC objecte
d'aquest conveni, que anirà a càrrec dels contractes que té oberts el Districte amb diversos
proveïdors; imports que en conjunt representen el 67,53% de la despesa total del projecte, i
una durada fins al 31 de desembre de 2022 de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en
16
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
23 de juny del 2022

CSV: 068c-b7b7-ae42-d0be

els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
30.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23110 del pressupost de
l'any 2022. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a
comptar des del 31 de desembre de 2022, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb la clàusula cinquena del conveni. Facultar la regidora del Districte
d'Horta-Guinardó per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
25. (22XC0127) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Institut d'Estudis Catalans per a la realització d'activitats de divulgació científica per i per a
la ciutadania, en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, amb una durada de dos anys a
comptar des de la data de la darrera de les signatures electròniques del conveni i prorrogable
fins a dos anys addicionals. Facultar el tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de
l'esmentat conveni de col·laboració, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
26. (2022-0066) Iniciar l'expedient per a la aprovació de les Bases reguladores per a
l'atorgament de places concertades en residències d'estudiants d'acord amb convenis
urbanístics signats a l'efecte; acordar la tramitació urgent de l'expedient per raons d'interès
públic de conformitat amb l'establert a l'article 33.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i d'acord amb
l'informe tècnic justificatiu, de data 23 de maig de 2022, que consta a l'expedient; aprovar
inicialment les Bases reguladores per a l'atorgament de places concertades en residències
d'estudiants d'acord amb convenis urbanístics signats a l'efecte i de conformitat amb els
principis d'objectivitat, de publicitat i de concurrència; sotmetre a informació pública les
esmentades Bases reguladores per un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent al de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb els articles: 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, 33.1 i 83 de la LPACAP, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya; tenir-les per aprovades
definitivament, sempre que no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació
pública que impliquin la introducció de modificacions substancials en el contingut de les
bases; publicar-les al BOPB, a la Gaseta Municipal i al web municipal de l'Ajuntament de
Barcelona.
Districte de les Corts
27. (21C00022 - 22XF0279) Adjudicar el contracte de concessió de serveis núm. 21C00022
que té per objecte la gestió i l'explotació del Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart", amb
mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos a partir de l'1 de
juliol de 2022 i per un import de 332.377,84 euros exempt d'IVA, a favor de l'entitat CLUB
LLEURESPORT amb NIF G60320132, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa. Disposar a favor de l'entitat adjudicatària l'esmentada
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quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 83.094,45 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711; un
import (IVA exempt) de 166.188,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un import (IVA exempt) de 83.094,45 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711.
Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l'actual. Notificar la present resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant. Fixar l'import de la garantia definitiva en 14.924,52 euros. Requerir l'empresa
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte de forma telemàtica.
Designar com a responsable del contracte a la Sra. Nuria Girona Folch, adscrita a la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts i, donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
28. (21C00022 - 22XF0279) Alliberar part de l'autorització de la despesa del contracte núm.
21C00022 que té per objecte la gestió i l'explotació del Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart",
amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de 6.783,22 euros (IVA
exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als exercicis pressupostaris dels
anys 2022, 2023 i 2024 amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 1.695,82
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604//48998/33711; un import (IVA exempt), de 3.391,59 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un import (IVA exempt) de
1.695,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/48998/33711.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
29. (188/2021) Adjudicar el contracte núm. 001_21004887, que té per objecte els serveis de
gestió, dinamització i organització del Centre Cívic Pere Pruna, per un import de 369.560,55
euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient a Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, i d'acord amb la seva proposició, en
ser considerada l'oferta més avantatjosa; disposar a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 92.390,14 a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605; un
import (IVA inclòs) de 184.780,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0605; un import (IVA inclòs) de 92.390,13 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711; alliberar la
quantitat de 30.189,57 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 7.547,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711/0605; un import (IVA inclòs) de 15.094,78 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0605 i un import
(IVA inclòs) de 7.547,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711/0605; condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; fixar l'import de la garantia
definitiva en 15.271,09 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
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per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió;
designar com a responsable del contracte a la Sra. Imma Sampé Soler; donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Andreu
30. (2109/2021) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Servei de gestió dels centres
cívics de Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella i la Sagrera del Districte de Sant Andreu,
amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000090,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 2.309.223,99 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.427.864,21 euros,
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Gestió del Centre Cívic del Bon Pastor, per un
import de 506.224,24 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Gestió del Centre Cívic Baró de Viver,
per un import de 581.548,43 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Gestió del Centre Cívic Trinitat
Vella, per un import de 645.651,03 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Gestió del Centre Cívic
Sagrera, per un import de 575.800,29 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; autoritzar
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.908.449,58 euros i import de l'IVA de
400.774,41 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 251.951,98 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de
57.702,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 226.503,53 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de
284.163,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 65.133,56 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de
250.620,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 321.405,86 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de
73.624,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 225.594,72 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de
289.591,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 66.362,67 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de
196.570,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30 h.
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