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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 21 d'abril de 2022.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 21 d'abril de 2022, s'hi reuneix la
Comissió de Govern, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jaume Collboni
Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi
Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé,
Gemma Tarafa Orpinell i Pau Gonzàlez Val, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases
Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Montserrat
Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón
Montañés i Joan Ramon Riera Alemany.
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.
A)Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 7 d'abril de 2022, l'esborrany de
la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B)Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comuniquen les resolucions
següents:
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
1. (22S04943) Memoràndum de coordinació signat en data 25 de març de 2022 entre la
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA)
per dur a terme les tasques incloses al Control del Seguiment i Control d'activitats
econòmiques de la Recollida Comercial, anàlisi de dades i gestió de la Informació relacionat
amb el programa de caracteritzacions de les fraccions selectives i l'assistència tècnica a
tasques operacionals i de gestió de residus per l'any 2022, de conformitat amb el qual
l'Ajuntament de Barcelona fa efectiva una aportació municipal per un import de 861.759,64
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/44452/16221 del pressupost de la Gerència
de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'any 2022.
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Districte de Sants-Montjuïc
2. (603.2022.018) El Conseller delegat de BIMSA, el 24 de març de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les obres de readaptació i actualització de l'edifici del carrer
Tarragona 173 per adequar-lo a les necessitats programàtiques d'un SAIER (Servei d'Atenció
a Immigrants, Emigrants i Refugiats) a Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible, amb un pressupost de licitació de 2.473.157,58 euros, IVA exclòs, que incloent
IVA ascendeix a la quantitat de 2.992.520,67 euros i un valor estimat de 3.031.489,55 euros,
IVA exclòs i una durada de 10 mesos.
Districte de Sant Martí
3. (610.2022.046) El Conseller delegat en representació del Consell d'Administració de
BIMSA, el 24 de març de 2022, ha resolt iniciar la licitació per a la contractació de les Obres
del projecte executiu de l'adequació dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic, de la
pèrgola davant dels locals i de la reposició del paviment a cota ciutat al Districte de Sant
Martí amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 1 i addicionals 1 i 2: obres
d'adequació dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic, de la pèrgola davant dels local i
de la reposició del paviment de cota ciutat. Lot 2 i addicionals: instal·lacions dels locals del
Moll de Mestral del Port Olímpic i de la pèrgola davant dels locals, amb un pressupost de
licitació de 5.096.907,20 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de
6.167.257,71 euros i un valor estimat de 10.280.814,45 euros, IVA exclòs i una durada de 12
mesos.
4. (610.2022.045) El Conseller delegat en representació del Consell d'Administració de
BIMSA, el 24 de març de 2022, ha resolt iniciar la licitació per a la contractació de les Obres
relatives al projecte executiu de la reurbanització de la cota moll del Dic de Recer del Port
Olímpic de Barcelona i projecte executiu de la rehabilitació integral de locals i pallols i
reurbanització a cota ciutat del Dic de Recer del Port Olímpic al Districte de Sant Martí de
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de
8.960.008,95 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 10.841.610,83
euros i un valor estimat d'11.098.886,00 euros, IVA exclòs i una durada de 16 mesos
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. (016/2022/SG) Informar, en el marc de l'acord de 7 de juny de 2013, sobre participació de
l'Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya que
incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, en
desenvolupament de l'article 3 c) del Reglament de la Comissió Mixta Generalitat de
Catalunya - Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de
Barcelona, el posicionament de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb la iniciativa
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reglamentària següent: "Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l'habitatge", en els termes de l'informe elaborat pels serveis jurídics municipals que
consta a l'expedient i que constitueix la seva motivació. Aportar a la tramitació del Pla
territorial sectorial d'habitatge que impulsa el Departament de Drets Socials de la Generalitat
de Catalunya l'informe municipal preceptiu establert a l'article 64.a) de la Llei 22/1998, de 30
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, sol·licitat en data 3 de març de 2022 pel
secretari d'Habitatge i Inclusió Social. Notificar a la Secretaria de la Comissió Mixta
Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de la
Carta Municipal de Barcelona i a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social els presents acords,
així com els informes que s'adjunten, relatius al posicionament municipal sobre aquesta
iniciativa reglamentària.
2. (24/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Benito López (mat. 27227)
entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb la categoria professional de
Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de Serveis de Coordinació de
Contractació Administrativa de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Director
de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa (codi de lloc: 28FA1CLCD01), i
l'activitat pública com a professor associat a temps parcial i de durada determinada de la
Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 02/03/2022 fins al
14/09/2022. La dedicació a la docència 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 altres previsions
que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (44/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Emilia Martínez Pérez
(mat. 78593) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació de
tasques amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a
la Direcció de Serveis d'Anàlisi de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i
Esports, on ocupa el lloc de treball de Gestora d'Administració General (20FA2BIBA01), i
l'activitat privada per compte propi com a fisioterapeuta i entrenadora. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.
La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat
i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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4. (61/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Begoña Alday López (mat.
22296) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria
professional d'Intendenta de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 27FA1CICD01), i adscrita al Unitat
Territorial 5 de Sarrià - Sant Gervasi de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i
l'activitat pública com a professora formadora a l'Escola de Policia 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. (24/2022 IMI) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marcos Gelado de Vega
(matrícula 2100161), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Tècnic Superior de Gestió, amb destinació al Departament
Administratiu-Financer, de la Direcció de Planificació d'aprovisionament TIC i Gestió
Econòmica de l'Institut Municipal d'Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior
de Gestió (codi de lloc: 22FA1BIBA07), i l'activitat privada per compte propi com a formador,
tutor i coordinador de cursos de l'Institut d'Estudis Financers. La dedicació professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal 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. (2022/88 IMEB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Salvador Carreño
(mat. 3002832) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, al Departament de Serveis Tècnics de l'Institut
Municipal d'Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Cap de departament
(26FAXCCCD01), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar
possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat
privada d'arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona.
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
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vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el
municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures
públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de
la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de
lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
7. (34/2021) Esmenar, per error material, els punts 12.1. i 12.2 de les bases de la
convocatòria per a la cobertura de 5 places de Tècnic/a mitjà/ana del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al
grup A, subgrup A2, escala d'administració especial, subescala serveis especials i règim
funcionarial, aprovades per acord de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021, segons
el redactat de l'annex que consta a l'expedient. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. (255/2021) Esmenar, per error material, els punts 12.1. i 12.2 de les bases de la
convocatòria per a la cobertura de 6 places de Tècnic/a mitjà/ana del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció
interna especial, corresponent al grup A, subgrup A2, escala d'administració especial,
subescala de serveis especials i règim funcionarial, aprovades per acord de la Comissió de
Govern de l'1 de juliol de 2021, segons el redactat de l'annex que consta a l'expedient.
Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l'Ajuntament de Barcelona.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
9. (19003198-001) Prorrogar per un període comprès des del 16.07.2022 fins al 15.07.2023,
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis d'impressió massiva de documents
i serveis associats a l'Ajuntament de Barcelona, amb número de contracte 19003198,
adjudicat a l'empresa MAILTECK SA (NIF A31501901), d'acord amb els informes i
documentació que consten en l'expedient. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
10. (21002696-002) Autoritzar, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la LCSP, l'ampliació
del termini d'execució del contracte número 21002696-002 que té per objecte la realització
de les obres de reforma a la planta 3a de l'edifici MediaTIC, situat al carrer Roc Boronat, 117
de Barcelona, adjudicat a l'empresa FUENTES Y ARIZA, SA, amb NIF A59092759; per un
període que finalitza el 31 de maig de 2022, segons les raons indicades a la sol·licitud
efectuada per l'empresa en l'escrit signat el 7 d'abril de 2022, que consta a l'expedient, i
atenent l'informe favorable de la Direcció de Logística i Manteniment que s'incorpora a
l'expedient. Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
11. (22XC0071) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
FAMILYSEARCH INTERNATIONAL per a la digitalització i indexació de documents que formen
5
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
29 de juny del 2022

CSV: c590-643c-ce8e-3f5b

part del patrimoni documental de l'Ajuntament de Barcelona. Facultar la Regidora de Comerç,
Mercats, Consum, Regim Interior i Hisenda, Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, per a la
signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que se'n derivin. Publicar el conveni
a la Gaseta Municipal i inscriure'l al Registre de Convenis de l'Ajuntament de Barcelona.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
12. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
21 d'abril de 2022.
13. (EM 2022-02/04) Estimar parcialment les sol·licituds formulades per la companyia
Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrits presentats al Registre
General el 31 de gener de 2022 i el 25 de febrer de 2022, relatives a la pròrroga de la prova
pilot d'una xarxa logística de proximitat, atès que la consolidació d'aquesta activitat
complementària en els aparcaments requereix una modificació de la normativa urbanística
que actualment es troba en fase de redacció, i en conseqüència, autoritzar la pròrroga de la
cessió d'espai per a la prova pilot de l'activitat complementària d'una xarxa logística de
proximitat a l'interior dels aparcaments Passeig de Gràcia, Diputació, Rambla Catalunya,
Tarradellas-Sarrià i Tarradellas-Nicaragua fins el 26 d'abril de 2023, en els mateixos termes
en què es va autoritzar per la Comissió de Govern en la sessió 8 d'abril de 2021 (Expedient
EM 2021-04/09). Autoritzar la pròrroga de la cessió d'espai per a la prova pilot de l'activitat
complementària d'una xarxa logística de proximitat a l'interior de l'aparcament Vilardell fins el
9 d'agost de 2023 i pel que fa als aparcaments Francesc Cambó, Paral·lel i Barceloneta fins el
26 de setembre de 2023, en els mateixos termes en què, per aquests quatre aparcaments, la
Comissió de Govern va autoritzar en la sessió 5 de novembre de 2020 (Expedient EM 202011/14). Desestimar la petició de poder estendre aquesta prova pilot de xarxa logística de
proximitat a altres aparcaments gestionats per BAMSA. Notificar aquest acord a la part
interessada i als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc i Les Corts per raó de la
ubicació dels aparcaments de l'exercici de l'activitat objecte d'aquesta autorització per tal
d'efectuar el control tècnic corresponent.
14. (22S04738) Aprovar, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió,
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a GAME CONSULTING SL, d'una
subvenció de 70.000,00 euros per a la realització del projecte GAMEBCN 7a edició, dirigit a
oferir a desenvolupadors, equips "indie" i equips professionals de la indústria dels videojocs,
l'oportunitat de rebre acompanyament per part de professionals consolidats del sector,
brindant-los la formació i mentoria necessàries per a professionalitzar la producció dels seus
projectes, amb un cost total d'execució de 162.800,00 euros. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'informe que consta a
l'expedient. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per import de 70.000,00
euros, a càrrec de la partida 0700/47950/43335 de l'any 2022, del pressupost de la Gerència
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, equivalent a un 43% de l'import total del
Projecte de 162.800,00 euros, a favor de GAME CONSULTING SL, amb CIF B-02978872.
Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
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15. (22S05297) Aprovar de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió,
mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, al GREMI D'HOTELS DE BARCELONA,
d'una subvenció de 100.000,00 euros per a la realització del Projecte "Desenvolupament
d'activitats i campanyes de Comunicació per visibilitzar la reactivació del sector hoteler a
Barcelona", dirigit a generar opcions de dinamització dels espais comuns i serveis dels hotels
de la ciutat que, a dia d'avui, estan oberts, amb la voluntat de propiciar el consum local, amb
un cost total d'execució de 137.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública
per raons d'interès públic justificades en l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per import de 100.000,00 euros, a càrrec de la
partida 0700/48610/43215 de l'any 2022, del pressupost de la Gerència d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica, equivalent a un 73% de l'import total del Projecte de
137.000,00 euros, a favor del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb NIF G-08460263. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, presenti la justificació
de l'aplicació dels fons rebuts.
16. (SD-017-2022) Aprovar inicialment les Bases del Premi Barcelona "PREINCUBACIÓ",
programa d'acompanyament a startups en fases inicials, constituïdes o no, que desenvolupin
projectes amb un clar tret innovador vinculats al sector digital. Publicar-les al BOPB i en el
Tauler d'Edictes, així com una referència de l'anunci a la Gaseta Municipal. Sotmetre a
informació pública les bases del premi, per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia
següent al de l'esmentada publicació al BOPB. Les bases es donaran per aprovades
definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació
pública que facin necessària la seva modificació. Encarregar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM
com a ens executor de les polítiques d'emprenedoria, empresa i ocupació de l'Ajuntament de
Barcelona, la gestió del procediment i el pagament del Premi, excepte l'aprovació de les
Bases i la convocatòria i la resolució. BARCELONA ACTIVA SAU SPM tindrà la consideració
d'entitat col·laboradora prevista en l'article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l'article 18 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la Llei.
17. (22-SJS-012) Aprovar l'acord general de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona,
mitjançant el Districte de Ciutat Vella i el Sr. Yakov Knaani, per establir el marc i el
desenvolupament d'actuacions per promoure la rehabilitació de la finca ubicada al carrer d'en
Santcliment 15, la cessió de certs béns immobles a favor de l'Ajuntament de Barcelona, i les
condicions de lloguer dels restants habitatges. Facultar el Regidor del Districte de Ciutat Vella
per a la signatura d'aquest conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
18. (22XF0381) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa del contracte 18XP0038, que
té per objecte el lloguer del local del carrer 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 3.959,81 euros, IVA inclòs, en concepte de l'actualització de la renda per l'aplicació del
2,9% de l'IPC Juliol 2020 a Juliol 2021.
19. (DP-2022-28439) Adquirir a títol de compravenda, lliure d'ocupants i arrendataris,
càrregues i gravàmens, la finca situada al carrer de Romaní núm. 8 (registral núm. 36.577 de
la Secció 1a-A del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), propietat per meitats
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indivises del Sr. Vicente Torrego Vives i de la Sra. Aurèlia Velasco Mesa; aprovar com a preu
de la compravenda l'import de 107.405,20 euros, més impostos que s'escaiguin,
corresponent al Sr. Vicente Torrego Vives la quantitat de 53.702.60 euros i a la Sra. Aurèlia
Velasco Mesa la mateixa quantitat de 53.702.60 euros; Autoritzar, disposar i obligar la
despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 0701 60006 15121 de l'any 2022;
abonar aquest preu a favor dels referits propietaris, en el moment de formalització de
l'escriptura pública de compravenda; 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.
20.(3/027-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-027/2022 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 el reconeixement d'ingrés del Servei d’Ocupació de
Catalunya en concepte de subvencions del SOC per al Programa Treball i Formació 2017 i per
al Programa Referent d’Ocupació Juvenil 2018, per un import total de 280.117,46 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable 22040495; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
21. (3/048-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-048/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 800.000,00 euros, per atendre despeses derivades del servei d'Agents Cívics
que gestiona Barcelona Serveis Municipals, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient referència comptable núm.
22033191; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
22. (3/049-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-049/2022 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 el reconeixement d'Ingrés de la Comissió Europea,
per destinar al projecte LOCALISED, el qual té com a objectiu traduir els objectius climàtics
nacionals i de la UE a nivell local, per un import de 69.418,75 euros, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient,
referència comptable 22033195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
23. (3/050-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-050/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.222.965,29 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. 22040191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
24. (3/051-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-051/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.018.149,98 euros, per finançar projectes municipals en matèria de turisme,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
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consta a l'expedient, referència comptable núm. 22040291; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
25. (22SD0028NT) Aprovar el projecte normatiu de modificació de l'Ordenança d'ús de les
vies i els espais públics de Barcelona per a l'establiment de la prohibició de consumir tabac i
utilitzar altres dispositius d'alliberament de nicotina a les platges de Barcelona i donar-li el
tràmit previst als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i els articles
16.a.Primer i 27 de la Carta de Barcelona.
26. (20220049A) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Serveis de manteniment de les
escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats situats a l'espai públic 20222024, amb mesures de contractació pública sostenible.", amb núm. de contracte 22000130,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 4.426.398,84 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i
un valor estimat de 8.779.634,06 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat,
amb pressupost net 3.658.180,86 euros i import de l'IVA de 768.217,98 euros i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) d'1.198.816,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22721/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 2.213.199,42 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, un
import (IVA inclòs) d'1.014.383,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22721/15331 0504; 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
amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
27. (20220125A) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Servei d'incorporació del
funcionament reversible a demanda dels usuaris en diverses escales mecàniques situades a
l'espai públic (2023), amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de conformitat amb l'establert al Reial Decret
Llei 36/2020, de 30 de desembre", amb núm. de contracte 22001048, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
622.288,12 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 514.287,70 euros; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva
adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 514.287,70 euros i import
de l'IVA de 108.000,42 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 622.288,12 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504; condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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28. (20220012D) Adjudicar el contracte núm. 21004092, que té per objecte "l'Assistència
tècnica per l'explotació dels sistemes de control centralitzat de l'enllumenat públic, la gestió
energètica dels consums elèctrics de les instal·lacions i l'assessorament i seguiment de noves
tecnologies (2022-2024)" a la UTE BCN NEXT amb NIF U09925736 (formada per les
empreses SAWATCO IBÉRICA, SL NIF B-39.709.969 i ARMARIOS ELÉCTRICOS, SA NIF A08.589.533) 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, amb una baixa del 10,14%, pel preu de 324.535,20 euros IVA inclòs, dels quals
268.210,91 euros corresponen al preu net i 56.324,29 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 87.894,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 162.267,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; un import
(IVA inclòs) de 74.372,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 13.410,55 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
del contracte al Sr. José Conesa. alliberar la quantitat de 36.602,15 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 9.913,08 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; un
import (IVA inclòs) de 18.301,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 8.387,99 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
29. (20180097M2) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
18000619-004 que té per objecte "Serveis d'estructures vials i espais urbans singulars de la
ciutat de Barcelona (2018-2020) amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat
a l'empresa UTE MANTENIMENT ESTRUCTURES VIALS B, amb NIF U88147517, per un import
màxim de 148.993,70 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 148.993,70 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 123.135,29 euros i import IVA de 25.858,41 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació
pressupostària D/22712/15331 0504. Fixar en 6.156,76 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sants-Montjuïc
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30. (21g273) Desestimar les al·legacions formulades per Inversiones Barcelona, SA, en el
tràmit d'informació pública i audiència als interessats, de l'aprovació inicial de l'Operació
jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la
unitat d'actuació 'C' del Pla especial de reforma interior del carrer Tarragona, pels motius que
justificadament i raonada figuren a l'informe del Departament de Reparcel·lacions de la
Direcció de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme, de 16 de març de 2022,
que consta a l'expedient i que es dona per reproduït. APROVAR definitivament, a l'empara de
l'article 168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme i de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'Operació jurídica complementaria del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la unitat d'actuació 'C' del Pla especial de
reforma interior del carrer Tarragona, formulada per Josel, SL, en execució de les sentències
fermes núm. 284 i núm. 1032, dictades els dies 5 d'abril de 2018 i 21 de novembre de 2019,
respectivament, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Tercera, Sala
Contenciosa Administrativa). Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de
la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva de
l'Operació jurídica complementaria del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els
efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme.
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de
més circulació de la província i notificar-lo individualment als propietaris i altres interessats
afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
31. (22g142) Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 119.2.a del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de
reparcel·lació del PAU del Pla especial urbanístic integral i de millora urbana per a
l'equipament d'allotjament dotacional destinat a residencia d'estudiants a l'Avinguda Paral·lel
25-37, formulat per Alba Spanish Propco, SLU, en qualitat de propietari únic dels terrenys.
Sotmetre'l a informació pública durant el termini d'un mes per al·legacions, mitjançant
inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més
circulació de la província i al Tauler d'edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les
persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
32. (5BC2021/078) Aprovar inicialment el Projecte executiu del carril bici a la Via Augusta,
entre el carrer de Laforja i el carrer de Ganduxer, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import de
2.143.622,72 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article
235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); sotmetre'l a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya,
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; tenir-lo per
aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini
d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir
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modificacions en el projecte. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Gràcia
33. (6BD2020/008) Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització dels Jardins d'Anna
Piferrer, al Districte de Gràcia 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 d'1.982.400,13 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; notificar als interessats en
aquest procediment; aprovar les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa
Tensió i Mitja Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte
executiu; facultar el Gerent del Districte de Gràcia per aprovar i formalitzar els convenis
específics que apliquin a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb
l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
34. (6BD2022/039) Aprovar inicialment el Projecte executiu, estudi de seguretat i salut i
memòria ambiental de la reurbanització de la Baixada de la Glòria, al districte de Gràcia 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
5.037.215,83 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que
preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); sotmetre'l a informació
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.
Districte d'Horta-Guinardó
35. (7BD2021/101) Aprovar definitivament 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'Horta-Guinardó, 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 718.559,23 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);
aprovar les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de
constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor
d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del
Districte d'Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les
circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta
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municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Nou Barris
36. (8BD2020/105) Aprovar inicialment l'adaptació del projecte executiu, estudi de seguretat
i salut i memòria ambiental de la reurbanització provisional dels entorns de l'església de Sant
Rafael, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import d'1.867.376,77 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; 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 Martí
37. (22SD0059PU) Aprovar l'actualització del Projecte executiu d'urbanització de l'espai
interior de l'illa situada entre els carrers Bolívia, Fluvià, Pere IV i el recinte fabril de "La
Escocesa" (Districte22@Bcn), aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en
sessió de 10 de juny de 2015 i promogut per la Junta de Compensació del Sector 1 del Pla de
Millora Urbana de la illa "La Escocesa" del Poblenou, amb un Informe Tècnic d'Avantprojecte
de qualificació B de 17 de febrer 2022, que figura a l'expedient administratiu i que es dona
per reproduït, i amb un pressupost (PCA) d'1.067.762,09 euros (IVA inclòs), d'acord amb el
que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, per tal d'adequar-lo als nous criteris de disseny
establerts per la Modificació del PGM del 22@ de 25 de febrer de 2022- àmbit on es troba
inclòs. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en
un dels diaris de més circulació de la província. Notificar el present acord als interessats i
COMUNICAR-HO a les dependències municipals interessades en aquest procediment. Donarne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
38. (10BC2021/088) Aprovar inicialment el Projecte executiu de carril bici al carrer de
Badajoz entre el Passeig Marítim del Bogatell i l'Avinguda Diagonal i al carrer de la
Independència entre l'Avinguda Meridiana i el carrer de Sant Antoni Maria Claret, al Districte
de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte,
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un
import de 3.096.339,91 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de
l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); sotmetre'l a informació pública
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi les al·legacions pertinents;
tenir-lo per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el
termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat
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d'introduir modificacions en el projecte. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
39. (18002708-004) Prorrogar per un període comprès des del 28.05.2022 fins al
27.05.2023, el contracte 18002708-004 que té per objecte la prestació dels serveis
d'informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l'Ajuntament de Barcelona a través
dels diferents canals d'atenció ciutadana prestats on line i en diferit, adjudicat a l'empresa
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA,SAU., amb NIF A78751997, per un import total de
5.510.667,17 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
2.296.111,32 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 1.897.612,66
euros i import IVA de 398.498,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/92511 0300, 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 3.214.555,85
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 2.656.657,73 euros i import IVA
de 557.898,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
40. (21XC0315-001) Aprovar l'addenda al conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'atenció i informació ciutadana, aprovat per acord de
la Comissió de govern de 21 de desembre de 2017, i formalitzat el 14 de juny de 2018, per
mitjà de la qual s'acorda prorrogar el conveni així com l'addenda al mateix signada el 10 de
desembre de 2021, per un termini de 4 anys, amb efectes des del 14 de juny de 2022 fins a
13 de juny de 2026. Facultar l'Ima. Sra. Laia Bonet Rull, Tercera tinent d'Alcaldia, per a la
signatura de l'addenda de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
41. (10/2022) Autoritzar a la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (Bit
Habitat) a convocar els ajuts a la innovació urbana La ciutat proactiva, de conformitat amb
les bases reguladores dels Premis als Reptes Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, aprovades
per acord de la Comissió de Govern de 31 de gener de 2019.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
42. (21001436) Excloure de la licitació del contracte núm. 21001436, que té per objecte la
contractació dels "Serveis de secretaria tècnica per la innovació social de l'Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona", a l'empresa
DELOITTE CONSULTING, SL, perquè la justificació presentada no explica satisfactòriament el
baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador atès que aquesta és incomplerta i
comporta una modificació de la seva oferta, d'acord amb el que s'estableix a l'article 149.4 de
la Llei 9/2017, de 28 de novembre, de contractes del sector públic i la jurisprudència dels
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tribunals contractuals (Resolució del TACRC núm. 1353/2020 i Resolució 726/2019, entre
d'altres). Adjudicar l'esmentat contracte a l'empresa SETTING CONSULTORIA EN
TECNOLOGIAS, amb NIF B58520339, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, pel preu de 934.928,46 euros IVA inclòs, dels quals 772.668,15 euros
corresponen al preu net i 162.260,31 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
233.732,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 233.732,12 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de
233.732,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 233.732,12 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200. Condicionar la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual.
Fixar l'import de la garantia definitiva en 38.633,41 euros i retenir la garantia definitiva del
preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte al senyor Lluís Torrens Melich. Alliberar la quantitat de
164.987,39 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 41.246,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 41.246,84 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200; un import
(IVA inclòs) de 41.246,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 41.246,84 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
43. (21002909L01) Adjudicar el contracte núm. 21002909L01, que té per objecte els "Serveis
de valoració tècnica ex ante dels projectes admesos a les convocatòries de subvencions en
l'àmbit de la Cooperació per a la Justícia Global (Programes A i B)" a ICG INTERNACIONAL DE
COOPERACIÓN Y GESTION SL amb NIF B81600686 de conformitat amb la proposta de la
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 113.921,50 euros IVA inclòs, dels quals 94.150,00
euros corresponen al preu net i 19.771,50 euros a l'IVA i d'acord amb els següents preus
unitaris ofertats: Valoració de projecte de cooperació anual, 235,00 euros. Valoració de
projecte de cooperació pluriennal, 258,00 euros. Valoració de projecte a ciutats específiques
anuals, 235,00 euros. Valoració de projecte a ciutats específiques pluriennal, 258,00 euros.
Estudi de les al·legacions dels projectes, 50,00 euros. Estudi de les reformulacions dels
projectes, 30,00 euros. Tasques de coordinació i gestió, 48,00 euros. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 56.960,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23291 0200; un import (IVA inclòs) de 56.960,75 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200. Condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 4.707,50 euros i retenir la garantia
definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. David Llistar Bosch. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
44. (21002909L02) Adjudicar el contracte núm. 21002909L02, que té per objecte els "Serveis
de valoració tècnica ex ante dels projectes admesos a les convocatòries de subvencions en
l'àmbit de l'Educació per a la Justícia Global (Programa C)" a AVANZIA BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO, SL amb NIF B84464205 de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, per un import màxim de 91.355,00 euros IVA inclòs, dels quals 75.500,00 euros
corresponen al preu net i 15.855,00 euros a l'IVA i d'acord amb els següents preus unitaris
ofertats: Valoració de projecte d'educació anual, 208,00 euros. Valoració de projecte
d'educació pluriennal, 230,00 euros. Estudi de les al·legacions dels projectes, 48,00 euros.
Estudi de les reformulacions dels projectes, 30,00 euros. Tasques de coordinació i gestió,
48,00 euros. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 45.677,50 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200; un import (IVA inclòs) de
45.677,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23291 0200. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en
3.775,00 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte al
Sr. David Llistar Bosch. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
45. (20000589-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.06.2022 fins al 31.05.2023,
el contracte 20000589-002 que té per objecte "la gestió del Servei per Adolescents i Famílies
(SAIF)", adjudicat a l'empresa FUNDACIO ACCIO SOCIAL INFANCIA, amb NIF G65212789,
per un import total de 831.079,18 euros (IVA exempt), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 484.796,19 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 346.282,99 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
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46. (17004693-003) Aprovar, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del
contracte 17004693-003 que té per objecte "la gestió del Programa Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar per a persones estrangeres", atès que s'està
tramitant la licitació mitjançant procediment obert i harmonitzat del nou contracte
(22000208), adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS,
amb NIF B59960526, pel temps indispensable fins a l'adjudicació del següent contracte i, en
tot cas, per un període no superior a 9 mesos, comprès des del 25 d'abril de 2022 fins el 24
de gener de 2023, per un import màxim de 527.371,06 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 total de 527.371,06 euros (IVA inclòs), amb el
desglossament següent: un import de 482.005,81 euros amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 438.187,10 euros i import IVA de 43.818,71 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23161 0200; un import de 45.365,25 euros amb càrrec a l'exercici
2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 41.241,14 euros i import IVA de 4.124,11 amb tipus impositiu 10,00% a
l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2023. Notificar d'aquest acord a l'empresa adjudicatària. Requerir
l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
47. (20220013) Aprovar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona
Activa, per al desenvolupament del Projecte "Casa d'oficis de l'espectacle i indústries
creatives", amb una vigència des de la data de la seva signatura i fins al dia 31 d'octubre de
2022. Facultar la lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni,
així com la de tots els documents que se'n derivin.
48. (22S04746-001-20220038) Aprovar la Convocatòria per a la concessió de subvencions
per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d'infants a les activitats de lleure educatiu
2022 de conformitat amb les bases reguladores aprovades per Comissió de Govern,
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28.05.2020. Convocar, en
règim de concurrència competitiva, l'atorgament de subvencions per la "Concessió de
subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d'infants a les activitats de
lleure educatiu 2022". Establir per a la presentació de sol·licituds un termini de deu dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB. Autoritzar la
despesa per un import de 160.600,00, amb càrrec a la partida 0200-48901-23211 del
pressupost de 2022. En aquells casos que sigui procedent, l'autorització d'aquesta despesa
quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal de/ls exercici/s futurs. Ordenar la publicació de la convocatòria
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Districte de Sant Andreu
49. (21003673) Adjudicar el contracte núm. 21003673, que té per objecte "Serveis per a
joves i adolescents de l'Espai Jove Garcilaso: PIJ, Intercanviador, Projecte Musical-audiovisual
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i complementaris de l'Espai Jove Garcilaso del Districte de Sant Andreu a l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació publica sostenible." a ATLANTIC PONTE 2000 SLU
amb NIF B70232012 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
732.714,40 euros IVA inclòs, dels quals 666.104,00 euros corresponen al preu net i
66.610,40 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 120.446,21 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un import
(IVA inclòs) de 366.357,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 245.910,99 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609. 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 33.305,20 euros i retenir la garantia
definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Alliberar la quantitat de 41.173,82 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 6.768,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 20.586,91 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un
import (IVA inclòs) de 13.818,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0609. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra.
Mònica Cano Baselga, tècnica de Gestió i Planificació adscrita a la Direcció del Servei a les
Persones i al Territori del Districte de Sant Andreu. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
50. (20224005_21004713) Adjudicar el contracte núm. 21004713, que té per objecte "servei
de manteniment preventiu i de reparacions d'avaries i danys o sinistres de motocicletes i
escúters tèrmics i quads de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del
plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible." a
COMERCIAL IMPALA SA amb NIF A08115255 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, per un import màxim de 655.820,00 euros IVA inclòs i
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 542.000,00 euros corresponen al preu net i
113.820,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 218.606,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400; un import
(IVA inclòs) de 327.910,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 109.303,33 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400; condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 27.100,00 euros i retenir la garantia
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definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Óscar Redón, responsable de l'Àrea de
vehicles del DLI. Donar-ne compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte d'Horta-Guinardó
51. (19C00017) Autoritzar la reducció del cànon de l'any 2021 de la concessió 19C00017, que
té per objecte l'explotació del bar-cafeteria del Casal d'Entitats Mas Guinardó, a la mercantil
GERMAMARIN SL, amb NIF B64934151, en virtut dels en virtut dels art. 205.2.b) i 290 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per un import de 976,84
euros. atès la impossibilitat d'obrir l'establiment en determinats dies o horaris degut a les
restriccions derivades de la crisi del COVID-19, tal i com detalla l'informe tècnic de 10 de
novembre de 2021. Aprovar la liquidació final del cànon corresponent a l'exercici 2021 a favor
de l'Ajuntament per un import de 5.023,16 euros. Notificar el present acord al contractista.
Donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
52. (21004872) Adjudicar el contracte núm. 21004872, que té per objecte la "Gestió i
dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació pública sostenible"
a ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713 de conformitat amb la proposta
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, pel preu de 638.526,19 euros IVA inclòs, dels quals 527.707,60
euros corresponen al preu net i 110.818,60 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
75.223,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de 319.263,09 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de
244.039,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0608. 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
26.385,38 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 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. Mercè Garcia del Estal. Alliberar la quantitat de
6.403,81 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
913,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de 3.201,91 euros a l'exercici pressupostari de
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l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de
2.287,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0608. 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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