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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 21 de juliol de 2022.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 21 de juliol 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, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau,
Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma
Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol i Joan Ramon Riera
Alemany, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Laia Bonet Rull,
Pau Gonzàlez Val, David Escudé Rodríguez i Maria Rosa Alarcón Montañés.
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 14 de juliol 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. (609.2022.013) El conseller delegat de BIMSA, el 5 de juliol de 2022, ha resolt adjudicar el
contracte de les Obres de Rehabilitació de la Nau F de Fabra i Coats per adequar-la com a
Centre d'Interpretació del treball i la Ciutat, al Districte de Sant Andreu de Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil UTE Arcadi Pla, SAU - CPM
Construcciones, Pintura y Mantenimiento, SAU, per un import. d'1.340.159,90 euros, IVA
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.621.593,48 euros i una durada de 12
mesos.
2. (124.2022.005) El conseller delegat, en representació del Consell d'Administració de
BIMSA, el 30 de juny de 2022 ha resolt iniciar la licitació per a la contractació de les Obres
relatives al Projecte Urbà de l'Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de
Barcelona, "Canòpia Urbana", àmbit túnels, Lot 1: àmbit 1, Lot 2: àmbit 2 i Lot 3: àmbit 3,
amb un pressupost de licitació de 18.914.868,67 euros, IVA exclòs, que incloent IVA
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ascendeix a la quantitat de 22.886.991,09 euros i un valor estimat de 25.547.747,00 euros,
IVA exclòs i una durada de 14 mesos.
Districtes de Ciutat Vella i l'Eixample
3. (611.2022.053) El conseller delegat de BIMSA, el 7 de juliol de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte modificat del Projecte de
desconstrucció de la llosa de fonamentació sota les carpes provisionals del Mercat de Sant
Antoni situades a la Ronda Sant Antoni, als districtes de l'Eixample i Ciutat Vella de
Barcelona, amb un pressupost de licitació de 768.713,11 euros, IVA exclòs, que incloent IVA
ascendeix a la quantitat de 930.142,86 euros i un valor estimat de 922.455,73 euros, IVA
exclòs i una durada de 4 mesos.
Districtes de Sants-Montjuïc i les Corts
4. (611.2022.008L02) El Consell d'Administració de BIMSA, el 4 de juliol de 2022, ha resolt
adjudicar el contracte de les Obres de millora de diferents àmbits de la ciutat dins dels plans
de manteniment dels districtes de la ciutat de Barcelona. Lot 2 Sants-Montjuïc i Les Corts, a
la mercantil UTE Crobiser Obres i Serveis - Asfalts i Equips de Vialitat, per un import.
d'1.589.884,96 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.923.760,80
euros i una durada de 14 mesos.
Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia
5. (611.2022.008L03) El Consell d'Administració de BIMSA, el 4 de juliol de 2022, ha resolt
adjudicar el contracte de les Obres de millora de diferents àmbits de la ciutat dins dels plans
de manteniment dels districtes de la ciutat de Barcelona. Lot 3 Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, a
la mercantil Serveis Integrals Rubatec, SA, per un import. d'1.532.925,62 euros, IVA exclòs,
que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.854.840,00 euros i una durada de 14 mesos.
Districtes de Sant Andreu i Sant Martí
6. (611.2022.008L05) El Consell d'Administració de BIMSA, el 4 de juliol de 2022, ha resolt
adjudicar el contracte de les Obres de millora de diferents àmbits de la ciutat dins dels plans
de manteniment dels districtes de la ciutat de Barcelona. Lot 5 Sant Andreu i Sant Martí, a la
mercantil Agustí y Masoliver, SA (AMSA), per un import. de 2.293.117,36 euros, IVA exclòs,
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.774.672,00 euros i una durada de 14 mesos.
Districte de Ciutat Vella
7. (601.2022.020) El Consell d'Administració de BIMSA, el 30 de juny de 2022, ha resolt
adjudicar el contracte de les Obres relatives al projecte executiu de reurbanització de La
Rambla: Àmbit Colom - Santa Madrona, al Districte Ciutat Vella amb mesures de contractació
pública sostenible, a la mercantil UTE José Antonio Romero Polo, SAU - Construcciones
Rubau, SA, per un import. de 7.061402,90 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la
quantitat de 8.544.297,51 euros i una durada de 18 mesos.
8. (602.2022.039) El conseller delegat de BIMSA, el 7 de juliol de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de la reforma de les
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instal·lacions de climatització de l'Auditori de Barcelona, amb un pressupost de licitació
d'1.459.026,90 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.765.422,54
euros i un valor estimat d'1.459.026,90 euros, IVA exclòs i una durada de 15 mesos.
9. (611.2022.008L01) El Consell d'Administració de BIMSA, el 4 de juliol de 2022, ha resolt
adjudicar el contracte de les Obres de millora de diferents àmbits de la ciutat dins dels plans
de manteniment dels districtes de la ciutat de Barcelona. Lot 1 Ciutat Vella i l'Eixample, a la
mercantil Endeaboc, SL, per un import. d'1.524.115,70 euros, IVA exclòs, que incloent IVA
ascendeix a la quantitat d'1.844.179,99 euros i una durada de 14 mesos.
Districte d'Horta-Guinardó
10. (611.2022.008L04) El Consell d'Administració de BIMSA, el 4 de juliol de 2022, ha resolt
adjudicar el contracte de les Obres de millora de diferents àmbits de la ciutat dins dels plans
de manteniment dels districtes de la ciutat de Barcelona. Lot 4 Horta-Guinardó i Nou, a la
mercantil Obres i Projectes Catalunya, SL, per un import. d'1.515.305,78 euros, IVA exclòs,
que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.833.519,99 euros i una durada de 14 mesos.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
11. (1522-2022) Resolució del president de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 9 de juny de
2022, que aprova el conveni de col·laboració entre aquest Institut i l'Associació d'Artistes
Visuals de Catalunya, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa mitjançant
concessió directa, aprovada el 7 d'octubre de 2021 pel Consell d'Administració de l'ICUB, i
una subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per import de 274.920,00
euros, per l'execució del projecte de realització de les activitats culturals de la fàbrica de
creació Hangar de l'any 2022.
12. (1597/2022) Resolució del president de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 21 de juny
de 2022, que aprova el conveni de col·laboració entre aquest Institut i l'Associació Bidó de
Nou Barris, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa mitjançant concessió
directa, aprovada en data 7 d'octubre de 2021 pel Consell d'Administració de l'ICUB, i una
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per import de 109.000,00 euros,
per al finançament dels nous projectes per l'any 2022.
13. (1822/2022) Resolució del president de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 20 de juny
de 2022, que aprova el conveni de col·laboració entre aquest Institut i l'ASSOCIACIO D'IDEES
EMA DE "LA ESCOCESA", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa
mitjançant concessió directa, aprovada en data 7 d'octubre de 2021 pel Consell
d'Administració de l'ICUB, i una subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per
import de 121.000,00 euros, per al finançament dels nous projectes per l'any 2022.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
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ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (140/2022) Aprovar el decret de Comissió de Govern pel qual es regula la prestació del
servei en modalitat de teletreball del personal de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats
del grup municipal adherides al vigent Acord de condicions de treball, que figura en el
document annex que consta a l'expedient. Publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província, a la
Gaseta Municipal i al web municipal. Donar compte d'aquest acord al Plenari del Consell
Municipal.
Retirada
2. (22001939) Iniciar l'expedient per a la contractació que té per objecte el subministrament,
mitjançant arrendament, de material d'infraestructures (estructures no permanents
desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) pel
desenvolupament d'actes dels 10 districtes, incloent transport, muntatge, instal·lació,
desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes, amb núm. de contracte 22001939,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 5.083.613,43 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i
un valor estimat de 9.399.774,24 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Ciutat
Vella, per un import de 744.452,50 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Eixample, per un import
de 588.186,79 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Sants-Montjuïc, per un import de 383.335,26
euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Les Corts, per un import de 313.087,50 euros IVA inclòs; LOT núm. 05, Sarrià, per un import de 273.140,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06, Gràcia,
per un import de 510.620,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 07, Horta, per un import de
524.975,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 08, Nou Barris, per un import de 670.835,19 euros
IVA inclòs; - LOT núm. 09, Sant Andreu, per un import de 474.269,18 euros IVA inclòs; - LOT
núm. 10, Sant Martí, per un import de 600.712,01 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 4.201.333,41 euros i
import de l'IVA de 882.280,02 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 304.988,37 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610, un
import (IVA inclòs) de 295.723,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0610, un import (IVA inclòs) de 247.445,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609, un import
(IVA inclòs) de 226.824,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0609, un import (IVA inclòs) de 350.000,97 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608, un import
(IVA inclòs) de 320.834,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0608, un import (IVA inclòs) de 273.900,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607, un import
(IVA inclòs) de 251.075,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0607, un import (IVA inclòs) de 260.150,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606, un import
(IVA inclòs) de 250.470,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0606, un import (IVA inclòs) de 141.570,00 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605, un import
(IVA inclòs) de 131.570,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0605, un import (IVA inclòs) de 163.350,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604, un import
(IVA inclòs) de 149.737,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0604, un import (IVA inclòs) de 200.000,90 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603, un import
(IVA inclòs) de 183.334,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0603, un import (IVA inclòs) de 306.880,12 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602, un import
(IVA inclòs) de 281.306,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0602, un import (IVA inclòs) de 388.410,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601, un import
(IVA inclòs) de 356.042,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20500/33811 0601; 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 de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (0014/2022) Aprovar l'adhesió a l'Acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.04) tramitat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL), com a ens instrumental de l'Associació Catalana de
Municipis (ACM), de l'Ajuntament de Barcelona i, sense detriment que, dins el període de
vigència de l'Acord Marc, alguna altra entitat comuniqui la seva voluntat d'adhesió al mateix,
les entitats que s'indiquen a continuació: l'Agència de Salut Pública de Barcelona; Barcelona
Activa SPM SA; Cementiris de Barcelona, SA; Institut Barcelona Esports; Institut de Cultura
de Barcelona; Institut Municipal de Parcs i Jardins; Institut Municipal del Paisatge Urbà I
Qualitat Vida. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
4. (19001424L01-004) Prorrogar per un període comprès des del 25.08.2022 fins al
24.08.2023, el contracte 19001424L01-004 que té per objecte la contractació dels serveis
d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals
dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de
representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i constitucionals (LOT 1:
Civil, Mercantil i Concursal), adjudicat a l'empresa JANE ADVOCATS, SLP, amb NIF
B63143622, per un import total de 24.200,00 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 16.133,33 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 13.333,33 euros i import IVA de 2.800,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22604/92014 0705, 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 8.066,67 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 6.666,67 euros
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i import IVA de 1.400,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22604/92014 0705. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (19001424L03-003) Prorrogar per un període comprès des del 25.08.2022 fins al
24.08.2023, el contracte 19001424L03-003 que té per objecte la contractació dels serveis
d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals
dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de
representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i constitucionals (LOT 3:
Penal, Tribunal de Comptes i òrgans administratius), adjudicat a l'empresa ENTRENA
JURIDICO SLP, amb NIF B65653149, per un import total de 60.500,00 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 40.333,33 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 33.333,33 euros i import IVA de 7.000,00 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705, 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 20.166,67 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 16.666,67 euros i import IVA de 3.500,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22604/92014 0705. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
Retirada
6. (19001027L02-006) Modificar l'autorització i disposició de la despesa del contracte
19001027L02-006 que té per objecte la distribució d'elements de comunicació als Districtes
de Les Corts i Gràcia, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA JOIA SL amb NIF
G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en
l'expedient, en el sentit de minorar la part corresponent al Districte de Les Corts, per un
import de 4.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604. Requerir l'adjudicatari per tal que en el
termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució formalitzi la
modificació contractual. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
7. (22000610) Adjudicar el contracte núm. 22000610, que té per objecte "Serveis operatius
pel control d'accés i manteniment pel bon funcionament dels urinaris públics del Districte de
Ciutat Vella" a Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL, amb NIF B60322955, 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 186.895,87 euros IVA inclòs, dels quals
154.459,40 euros corresponen al preu net i 32.436,47 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA
inclòs) de 62.298,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 124.597,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601. Condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
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l'actual. 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 el Sr. Rubén Elvira Ayuso. Alliberar la quantitat de
130.444,36 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 86.479,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 43.964,61 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
8. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
21 de juliol de 2022.
9. (22001647) Iniciar l'expedient per a la contractació d'una oficina tècnica per als serveis de
conceptualització, disseny, programació i manteniment tècnic i actualització de continguts
dels webs de la primera i tercera tinència d'alcaldia i de la gerència municipal, amb núm. de
contracte 22001647, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 421.506,07 euros (IVA inclòs), determinat en funció
de preus unitaris i un valor estimat de 801.209,87 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 348.352,12 euros i import
de l'IVA de 73.153,95 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 72.600,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43338 0700, un import
(IVA inclòs) de 193.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43338 0700, un import (IVA inclòs) de 155.306,07 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43338 0700; 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 d'Economia i Hisenda.
10. (22001741) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei per la dinamització i gestió
d'una instal·lació interactiva itinerant, per donar a conèixer Barcelona i la seva àrea
metropolitana a públics nacionals i internacionals, preferentment professionals, per a la
promoció econòmica de la ciutat i el posicionament de la Marca Barcelona a nivell global, amb
núm. de contracte 22001741, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 523.975,38 euros (IVA inclòs) i un
valor estimat de 909.378,75 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 433.037,50 euros i import de l'IVA de 90.937,88 euros; i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 523.975,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
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D/22703/43211 0700; 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'Economia i
Hisenda.
11. (20002415L03-003) Modificar, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte
20002415L03-003 que té per objecte les pòlisses d'assegurances d'accidents personals de
l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN
ESPAÑA, amb NIF W2764898I, per un import màxim de 20.869,96 euros (IVA exempt),
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 20.869,96 euros, amb
càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707. Fixar en 1.043,50
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils,
a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
12. (22S05948) 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 a la Fundació Privada Barcelona Comerç, d'una subvenció
nominativa de 200.000,00 euros per a la realització del Pla d'actuació de suport organitzatiu
del teixit comercial de la Ciutat per l'any 2022, dirigit a tractar de garantir una implantació
territorial de valors i línies estratègiques de promoció i supervivència del comerç de
proximitat a través de l'organització que dóna serveis a diverses associacions comercials
membres de la Fundació, amb un cost total d'execució de 250.050,00 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
200.000,00 euros, a càrrec de la partida D/0700/48836/43141 de l'any 2022, del pressupost
de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, equivalent a un 79,98% de
l'import total del Projecte de 250.050,00 euros, a favor de Fundació Privada Barcelona
Comerç. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
13. (22S08102) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
FEDERACIÓ DE MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA per la realització del Projecte "Pla
d'accions de dinamització dels Mercats Municipals de Barcelona 2022-2023" dirigit a la
realització d'activitats de dinamització i promoció econòmica dels mercats de Barcelona i que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 130.902,75 euros, que
correspon al 49,5% del cost total del Projecte per import de 264.450,00 euros. Declarar la
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient.
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 130.902,75 euros, a favor de la FEDERACIÓ
DE MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA, amb CIF G-02631513, dels quals, 98.727,75
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/45390/43336 del pressupost de l'any
2022 i 32.175,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/45390/43336 del
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pressupost de l'any 2023, condicionat aquest darrer import a l'existència de crèdit suficient i
adequat. Requerir a l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni. Facultar el primer tinent d'Alcaldia,
Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. Donar-ne compte a la
Comissió d'Economia i Hisenda.
14. (22XF0645) Autoritzar i disposar la despesa de 548.421,00 euros, amb càrrec al
pressupost 2022 i a l'aplicació 0703 22708 16221, a favor de l'empresa Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA (NIF A66098435), per
l'aplicació del conveni formalitzat en data 30 de juny de 2020, per la gestió de la Taxa pel
Servei de Recollida de Residus Municipals de l'any 2022.
15. (DP-2021-28588) Modificar la condició tercera de la cessió d'ús de dos locals situats a la
planta baixa de la finca del carrer Ferreria núm. 26, a favor de l'Associació per l'Impuls de
l'Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuïc, per a destinar-los al projecte de
l'Obrador Mancomunat de Sants, aprovada per acord de la Comissió de Govern de data 22 de
juliol de 2021 i formalitzada en document administratiu de data 2 de novembre de 2021, en
el sentit d'establir com a data d'inici de la cessió d'ús el dia 1 d'octubre de 2022, quedant la
condició tercera redactada de la següent manera: "El termini de la cessió d'ús és de 4 anys, a
comptar des del dia 1 d'octubre de 2022. Aquest termini es podrà prorrogar expressament
per 2 anys més. L'Ajuntament està facultat, si escau per prendre la decisió final sobre la
renovació o la finalització de la cessió d'ús. No obstant això, en qualsevol moment la
cessionària haurà de deixar lliure i a disposició de l'Ajuntament l'espai ocupat, amb un preavís
de tres mesos, sense indemnització o compensació de cap classe atès el caràcter de possessió
precària essencialment revocable amb el qual s'atorga la cessió" i mantenir inalterables la
resta de condicions reguladores de la cessió aprovades per l'esmentat acord i contingudes en
el document administratiu de 2 de novembre de 2021.
16. (DP-2022-28563) Cedir a l'entitat Amigos da Gaita Toxos e Xestas de Barcelona l'ús del
local situat al carrer Bronze núm.5-7 local 2, grafiat en el plànol annex, amb caràcter onerós,
per un termini de 2 anys, prorrogable per 1 any més, per a destinar-lo a seu social i al
desenvolupament de les activitats pròpies, d'acord amb les condicions annexes, que
s'aproven; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no
s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l'ús; i formalitzar la cessió
en document administratiu.
17. (3/099-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-099/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.610.854,00 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
consta a l'expedient, referència comptable núm. 22070891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
18. (3/0100-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-100/2022 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 l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), per atendre despeses en matèria d'atenció i informació
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ciutadana de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana, segons Conveni de data
14/06/18, per un import de 118.899,75 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable
22071195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió d'Economia i Hisenda.
19. (3/101-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-101/2022 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 els reconeixement d'ingrés del Servei d’Ocupació
de Catalunya en concepte de subvenció de Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia
Juvenil de 2017 per una part i en concepte d'aportació final per al programa Treball i
Formació de 2017 per una altra part, per un import total de 176.782,02 euros, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a
l'expedient, referència comptable 22071295; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
20. (21SD0032NT) Ampliar el termini d'informació pública de trenta dies hàbils previst en
l'acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 30 de juny de 2022 pel qual es va
aprovar inicialment la Modificació dels Annexos de l'Ordenança Municipal d'Activitats i de la
Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona (OMAIIA), la qual fou
aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 de març de 2001 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de l'11 de maig de 2001, segons la proposta de modificació dels
mateixos que consta en la Memòria justificativa, que inclou un règim transitori, de la Direcció
de Llicències d'Activitats de data 6 de maig de 2022 i que ha estat aprovada per la Ponència
Ambiental Municipal de Barcelona en la sessió celebrada en data 9 de maig de 2022, a un
termini tres mesos naturals pels motius que consten en l'informe de la Direcció de Serveis de
Llicències de data 12 de juliol de 2022 que s'incorpora a l'expedient i a aquests efectes es
dona per reproduït. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOBP) als efectes que l'expedient pugui ser examinat i formular-hi les al·legacions pertinents
durant el termini indicat a l'apartat primer d'aquest acord. Comunicar el present acord a la
Ponència Ambiental Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
21. (22S08317-001) Ampliar l'autorització de despesa prevista per la Convocatòria de
subvencions en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2022, aprovada
per la Comissió de Govern de 24 de març de 2022 i publicada al BOPB en data 30 de març de
2022, en un import de 80.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48902/17221 del pressupost 2022 de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans, de
conformitat amb el previst en l'article 9è de l'esmentada convocatòria i amb l'informe
justificatiu de la Directora de l'Oficina del Canvi Climàtic que obra en l'expedient. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Districte de Ciutat Vella
22. (22-SJS-015) Aprovar el conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i
de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies de Baixa Tensió a favor d'EDistribución Redes Digitales, SL, segons el redactat que consta a l'expedient i d'acord amb la
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previsió continguda en la modificació del Projecte d'Urbanització dels carrers del Raval:
Carretes, Vistalegre, Aurora, Lleialtat, Sant Pacià, Sant Rafael, Sant Martí i Sant Bartomeu,
portat a terme per Foment de Ciutat Vella, SA, com a gestor municipal; facultar la Sra.
Yolanda Hernández Darnes, gerent del Districte de Ciutat Vella, per a la signatura del
conveni, 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.
Districte de l'Eixample
23. (2BD 2022/090) Aprovar el Projecte executiu actualitzat de reforma del conjunt
d'equipaments municipals, situat al carrer Mallorca, 425 i del mercat de la Sagrada Família,
situat al carrer Padilla, 255-263, al barri de la Sagrada Família, al Districte de l'Eixample de
Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i
d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA, l'Informe
Jurídic de BIMSA, i a l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte que el qualifica amb una B
(favorable amb observacions o condicions d'execució d'obres) que figuren a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 9.350.756,78
euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l'import addicional d'1.491.022,59 euros (IVA
inclòs) al Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat per acord de la
Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 per import de 7.859.734,19 euros (IVA
inclòs), representant aquesta actualització un 18,97% d'increment sobre el PCA aprovat i que
consisteix bàsicament en una actualització del pressupost del projecte per tal d'adaptar-lo al
banc de preus 2022; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sants-Montjuïc
24. (19g429) Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor Josep Anton
Pérez Ferrandiz, en nom del senyor Miguel Olivella Guillaumet i del senyor Josep Ma Olivella
Guillaumet, contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, en la modalitat
de cooperació, de la UA-Àmbit Sant Pere d'Abanto, de la MpPGM en l'àmbit discontinu de les
finques dels carrers Sant Pere d'Abanto, 3-19, Moianès, 26-28, i d'Homer, 2-10, conformada
per les finques situades al carrer de Sant Pere d'Abanto, núm. 3 i 15-19, i les peticions de
retroacció d'actuacions formulades pel senyor Javier Olivella Echevarne i pel senyor Ignacio
Olivella Echevarne, pels motius que justificadament i raonada figuren en l'informe del
Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut
Municipal d'Urbanisme de 4 de juliol de 2022 que consta en l'expedient i que es dóna per
reproduït. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Gràcia
25. (19g212) Resoldre les al·legacions formulades pels senyors i les senyores Pedro Barbarà
Coca; Carmen Giménez Aldana; Geraldine Edo Ferriz, i Vicenç Planella Alonso durant el tràmit
d'informació pública i audiència als interessats contra la resolució d'aprovació inicial de la
Modificació del Projecte de reparcel·lació, modalitat cooperació, de la Unitat d'actuació núm.
5, en execució del subàmbit A, delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità
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en els sòls de la UA-5 i part de la UA-3 de la MpPGM en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital
Militar i carrer de la Farigola, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l'informe
de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 23 de
juny de 2022, que consta en l'expedient i que es dona per íntegrament reproduït. APROVAR
definitivament, a l'empara de l'article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, la Modificació del Projecte de reparcel·lació
abans esmentada i redactada d'ofici per l'Administració actuant, amb introducció, en forma de
text refós, de la resolució de les al·legacions formulades durant el tràmit d'informació pública
i audiència als interessats, així com de la correcció d'errades materials detectades i canvis en
la realitat registral d'algunes finques en relació a la seva titularitat i càrregues. Reconèixer, de
conformitat amb l'article 219 undecies del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada pel Decret 80/2009, de 19 de
maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de
reallotjament, el dret de reallotjament dels ocupants legals d'habitatges que han acreditat els
requisits legals establerts i que ho van sol·licitar expressament en el tràmit d'audiència, i que
es relacionen en document annex 1, en les condicions determinades en el text refós del
Projecte de reparcel·lació. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via
administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Text refós de la Modificació del Projecte de
reparcel·lació, modalitat cooperació, de la Unitat d'actuació núm. 5, en execució del subàmbit
A, delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità en els sòls de la UA-5 i part
de la UA-3 de la MpPGM en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar i carrer de la Farigola,
produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i per
tant, entre d'altres, l'extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l'esmentat text refós
del Projecte de reparcel·lació, per incompatibles amb el planejament. Publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província i, notificar-lo
individualment a cadascun dels interessats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte d'Horta-Guinardó
26. (7BC 2022/012) Aprovar definitivament el Projecte Revisat del Projecte executiu de
tancament de la Bateria Antiaèria i del Projecte executiu d'arranjament i connexió del camí
que envolta la Bateria Antiaèria, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, que inclou les
següents actuacions relatives a ambdós projectes: (i) tancament de la Bateria Antiaèria, per
un import d'1.201.313,92 euros IVA inclòs i (ii) d'arranjament i connexió del camí que envolta
la Bateria Antiaèria, per un import de 464.977,64 euros IVA inclòs, tots ells d'iniciativa
municipal, els quals ascendeixen a un import total d'1.666.291,56 euros, el 21% de l'impost
del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb els Informes Tècnics dels Projectes (ITP) de dates
25 de novembre i 11 de desembre de 2020 respectivament i ambdós amb classificació B
(favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra), que figuren a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 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); notificar als interessats en aquest procediment;
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta
Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.
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Districte de Nou Barris
27. (8BD2022/064) Aprovar el Projecte modificat d'implantació d'unes escales mecàniques i
arranjament dels seus entorns al carrer de les Agudes entre els números 124 i 142 a Ciutat
Meridiana, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article
42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, Informe
Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que
figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un
import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 3.200.943,36 euros
(21% d'IVA inclòs), essent el Pressupost d'Execució per Contracte del Projecte Modificat de
3.139.792,43 euros (IVA inclòs), l'import PCA és el resultant de sumar el preu del contracte
que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (2.627.441,37 euros, 21% IVA inclòs),
l'import de les modificacions proposades (512.351,06 euros, 21% IVA inclòs, l'import del
control de qualitat (28.763,13 euros IVA inclòs), l'import de l'escomesa elèctrica d'Endesa
(1.829,04 euros IVA inclòs), l'import de l'escomesa del hidrant (4.326,40 euros IVA inclòs),
l'import de l'escomesa de la xarxa de reg (1.480,24 euros IVA inclòs), l'import dels serveis
afectats de la xarxa de gas (8.752,12 euros IVA inclòs) i l'import dels serveis afectats d'Agbar
(16.000,00 euros IVA inclòs), tot això representa el 19,50% d'increment sobre el contracte
signat per l'adjudicatari i del 16,95% d'increment sobre l'import màxim de modificació sobre
el Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat (3.022.569,73 euros IVA
inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat per
la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2019 (3.083.720,66 euros IVA inclòs); notificar als
interessats en aquest procediment: i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sant Andreu
28. (22PL16921) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació dels
equipaments situats a l'illa delimitada pels carrers Ciutat d'Asunción, Passeig Potosí i carrers
de nova creació, al districte de Sant Andreu, d'iniciativa pública; exposar-lo al públic pel
termini d'un mes; sotmetre'l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
29. (9BC2022/009) Aprovar definitivament el Projecte executiu de reforma de l'Avinguda
Meridiana entre els carrers Navas de Tolosa/Josep Estivill i el carrer Felip II, al districte de
Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte
(ITP) de data 25 de març de 2022 amb classificació B (favorable, amb observacions o
condicions d'execució d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un pressupost de 7.833.983,94 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);
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 BT, MT i AT a favor
d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; facultar la gerent d'Ecologia
Urbana per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstancies
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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; notificar als interessats en aquest
procediment; 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.
30. (9BD 2018/008) Aprovar inicialment el Projecte executiu del CEM Espronceda, situat al
carrer d'Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu, a
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte
que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució
d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost de 13.863.111,50 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i 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.
31. (9BD 2020/046) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaça del
Canòdrom, al barri de del Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, a Barcelona,
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb
una B (favorable amb observacions o condicions en fase d'execució d'obres), que figura a
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
3.224.753,77 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; i sotmetre'l a informació pública,
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Sant Martí
32. (22PL16904) Ampliar la suspensió adoptada per acord de la Comissió de Govern de 7
d'abril de 2022 (BOPB de 8 d'abril de 2022) als barris de Camp de l'Arpa i el Clot, en els nous
perímetres establerts en el plànol que consta en l'expedient, de conformitat amb l'article 73.1
del Text refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i en
conseqüència suspendre, en aquests nous àmbits ampliats, i d'acord amb les determinacions
de l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística que
consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord, la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets, així com l'atorgament de llicències per a la construcció i
edificació de nova planta (art. 3.2.a ORPIMO), llicències de gran rehabilitació (art. 3.2.b
ORPIMO), els comunicats immediats per a la intervenció en la distribució, l'estructura o la
façana d'un habitatge unifamiliar sense increment de volum o sostre ni canvi d'ús (art. 3.4.c
ORPIMO), i els comunicats i llicències per a la demolició d'edificis (arts. 3.2.i i 3.3.c ORPIMO);
excloure de la suspensió les llicències que hagin estat presentades amb anterioritat a
l'executivitat del present acord; determinar, que l'àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat
14
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 d’agost del 2022

CSV: ca98-4ff7-9b2f-9aa6

en el plànol que figura a l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'article 73 del
Text refós de la Llei d'Urbanisme; precisar que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de
procedir als estudis previs a la tramitació d'un Pla Especial Urbanístic per a la preservació
urbanística i protecció del patrimoni a l'àmbit de referència; determinar, també, a l'empara de
l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, d'un
any, a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) d'aquest l'acord; i publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB).
33. (22PL16920) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per la ordenació del subsòl d'una central de
fred i calor en l'àmbit del Parc del Poblenou comprès entre els carrers Carmen Amaya,
Llacuna i Salvador Espriu, al Districte de Sant Martí d'iniciativa pública promogut per l'Agència
d'Energia de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre'l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
34. (10BC2022/094) Aprovar el Projecte Modificat d'estructura per al nou accés de vehicles al
Port Olímpic i l'aparcament sota l'Avinguda Litoral, al Districte de Sant Martí de Barcelona,
d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i d'acord amb
l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 30 de agost 2021 i qualificació B (Favorable, amb
observacions o condicions d'execució d'obra); l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica
d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de
ser executat pel mateix contractista ascendeix a 3.284.579,99 euros, el 21% d'IVA inclòs,
import resultant de restar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l'adjudicatari (3.589.499,99 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades
(-304.920,00 euros, 21% IVA inclòs) consistents principalment en: l'optimització de les
estructures del nou accés previstes al projecte aprovat, redissenyant els elements pel canvi
de procediment constructiu, o modificant els paràmetres de càlcul i que representa un 8,49% de decrement sobre el contracte signat per l'adjudicatari i un -7,09% de decrement
sobre l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) del
projecte aprovat (4.298.802,38 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al
Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en
sessió del 18 de novembre de 2021 (4.446.755,00 euros IVA inclòs); 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'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.
35. (10BD 2022/098) Aprovar inicialment la Separata de Jocs Infantils del carrer Alfons el
Magnànim - Modificat del projecte executiu de la reurbanització del carrer Alfons el Magnànim
des del carrer Cristòbal de Moura fins el carrer Llull, al districte de Sant Martí a Barcelona,
iniciativa municipal, a l'empara de l'article 45 (projecte revisat) del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 12 de juliol de 2022 i amb qualificació
B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra); l'Informe Tècnic de la
Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a
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l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import
d'1.978.360,22 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l'import addicional
de 528.360,22 euros (IVA inclòs) al pressupost d'1.450.000 euros (IVA inclòs) dels Jocs
Infantils previstos al projecte principal del que se'n deriva la present actualització,
representant aquesta actualització un 36,44% d'increment sobre els pressupost dels jocs
infantils inicialment previstos i d'un 4,08% sobre el total del Pressupost per al Coneixement
de l'Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament per acord de la Comissió de
Govern, en sessió de 30 de juliol de 2020, per import de 12.948.852,74 euros (IVA inclòs) i
que té com a finalitat segregar en un document independent la revisió dels criteris de disseny
de les 3 àrees de joc infantil previstes i que inclouen també zones d'estada i parterres
enjardinats per tal d'adaptar-los a les directrius del Pla de Jocs de Barcelona, així com la
corresponent actualització del pressupost al banc de preus actual; 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 diari dels de més
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
Districte de Sant Martí
36. (22000561) Adjudicar el contracte núm. 22000561, que té per objecte "Obres per
l'execució de noves pistes esportives a l'Espai Besòs al Districte de Sant Martí, Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible." a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU amb
NIF A58142639 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
944.501,31 euros IVA inclòs, dels quals 780.579,59 euros corresponen al preu net i
163.921,72 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 342.011,31 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610; un import
(IVA inclòs) de 602.490,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/61171/15344 0610. 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 39.028,98 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 a les dependències del districte de Sant Martí. Designar com a
responsable del contracte al Sr. Blai Collado, tècnic del departament d'Obres i Manteniment
del districte de Sant Martí. Alliberar la quantitat de 152.862,83 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 55.352,83 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610; un
import (IVA inclòs) de 97.510,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/61171/15344 0610. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
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37. (21001915L01) Designar com a proveïdor de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L01 i número d'expedient 20210208, que té per objecte l'Acolliment d'urgència i
llarga estada de continuïtat per a persones en situacions de violència masclista, l'empresa
SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA amb número de NIF G64404213, d'acord
amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 91 punts, per un
preu del servei de 62,49 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,93
euros i 21,95 de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos
al plec de clàusules administratives. Fixar l'import de la garantia definitiva en 140.446,40
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'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Retirada
38. (21001915L02) Designar com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L02 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els Acolliments solament
de llarga estada per a persones en situacions de violència masclista, les empreses PAUL LLAR
DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR amb número de NIF R5800615F, d'acord amb la classificació
obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 91 punts, per un preu del servei de
53,15 euros plaça i dia i 21,28 de preu unitari de canguratge; ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb
número de NIF G64980501, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 2), en haver
obtingut la puntuació de 66,65 punts, per un preu del servei de 55,61 euros plaça i dia i
21,00 de preu unitari de canguratge i ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE
DONES amb número de NIF G60688157, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 3),
en haver obtingut la puntuació de 65,72 punts, per un preu del servei de 55,51 euros plaça i
dia i 22,30 de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al
plec de clàusules administratives. Fixar l'import de la garantia definitiva en 51.278,38 euros i
retenir la garantia definitiva del preu del contracte de cadascuna de les entitats designades
equivalent a l'alíquota corresponent: PAUL LLAR DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR: 17.092,79
euros ASSOCIACIÓ "IN VIA": 17.092,79 euros ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ
SOCIAL DE DONES: 17.092,79 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per
a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Donar-ne
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Retirada
39. (21001915L03) Designar com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L03 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els Acolliments de mitja i
alta autonomia per a persones en situacions de violència masclista, les empreses CARITAS
DIOCESANA DE BARCELONA amb número de NIF R0800314G, d'acord amb la classificació
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obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 95 punts, per un preu del servei de
20,61 euros plaça i dia i 21,32 euros de preu unitari de canguratge; ASSOCIACIÓ
PROHABITATGE amb número de NIF G61964102, d'acord amb la classificació obtinguda
(posició 2), en haver obtingut la puntuació de 83 punts, per un preu del servei de 21,75 euros
plaça i dia i 21,28 euros de preu unitari de canguratge; PROVIVIENDA amb número de NIF
G79408696, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 3), en haver obtingut la puntuació
de 80,34 punts, per un preu del servei de 21,79 euros plaça i dia i 21,32 euros de preu
unitari de canguratge; PAUL LLAR DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR amb número de NIF
R5800615F, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 4), en haver obtingut la puntuació
de 76,06 punts, per un preu del servei de 21,7455 euros plaça i dia i 21,28 euros de preu
unitari de canguratge i ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE DONES amb
número de NIF G60688157, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 5), en haver
obtingut la puntuació de 68,61 punts, per un preu del servei de 22,54 euros plaça i dia i
22,30 euros de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos
al plec de clàusules administratives. Fixar l'import de la garantia definitiva en 41.998,25
euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte de cadascuna de les entitats
designades equivalent a l'alíquota corresponent: CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA:
8.399,65 euros ASSOCIACIÓ PROHABITATGE: 8.399,65 euros PROVIVIENDA: 8.399,65 euros
PAUL LLAR DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR: 8.399,65 euros ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA
INSERCIÓ SOCIAL DE DONES: 8.399,65 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Retirada
40. (21001915L04) Designar com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L04 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els Acolliments de mitja
autonomia per a persones amb trastorns mentals en situacions de violència masclista, les
empreses ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de NIF G61964102, d'acord amb la
classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 98 punts, per un preu
del servei de 34,76 euros plaça i dia i 21,77 euros de preu unitari de canguratge i
ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, d'acord amb la classificació obtinguda
(posició 2), en haver obtingut la puntuació de 74,60 punts, per un preu del servei de 35,54
euros plaça i dia i 21,00 de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 10.553,92 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte de
cadascuna de les entitats designades equivalent a l'alíquota corresponent: ASSOCIACIÓ
PROHABITATGE: 5.276,96 euros ASSOCIACIÓ "IN VIA": 5.276,96 euros. Formalitzar el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per
part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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Retirada
41. (21001915L05) Designar com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L05 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els Acolliments d'urgències
per a dones i unitats familiars en situacions de tràfic d'éssers humans (TEH), les empreses
ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO SACRAMENTO Y CARIDAD PROV ESPAÑA COMUNIDAD
DE SANTS amb número de NIF R5800581J, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1),
en haver obtingut la puntuació de 92 punts, per un preu del servei de 82,58 euros plaça i dia,
preu unitari de servei d'interpretació de 32,34 euros i 21,40 euros de preu unitari de
canguratge i ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, d'acord amb la
classificació obtinguda (posició 2), en haver obtingut la puntuació de 74,60 punts, per un
preu del servei de 85,02 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,00
euros i 21,00 de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos
al plec de clàusules administratives. Fixar l'import de la garantia definitiva en 16.060,88
euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte de cadascuna de les entitats
designades equivalent a l'alíquota corresponent: ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y CARIDAD PROV ESPAÑA COMUNIDAD DE SANTS: 8.030,44 euros
ASSOCIACIÓ "IN VIA": 8.030,44 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Retirada
42. (21001915L06) Designar com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L06 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els Acolliments de llarga
estada per a dones i unitats familiars en situacions de tràfic d'éssers humans (TEH), les
empreses ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO SACRAMENTO Y CARIDAD PROV ESPAÑA
COMUNIDAD DE SANTS amb número de NIF R5800581J, d'acord amb la classificació
obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 92 punts, per un preu del servei de
69,17 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,43 euros i 21,40 euros de
preu unitari de canguratge; ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, d'acord
amb la classificació obtinguda (posició 2), en haver obtingut la puntuació de 57,50 punts, per
un preu del servei de 71,78 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,00
euros i 21,00 de preu unitari de canguratge i SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO
PRIVADA amb número de NIF G64404213, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 3),
en haver obtingut la puntuació de 56,24 punts, per un preu del servei de 69,35 euros plaça i
dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,93 euros i 21,95 de preu unitari de
canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. Fixar l'import de la garantia definitiva en 10.838,24 euros i retenir la
garantia definitiva del preu del contracte de cadascuna de les entitats designades equivalent a
l'alíquota corresponent: ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO SACRAMENTO Y CARIDAD
PROV ESPAÑA COMUNIDAD DE SANTS: 3.612,75 euros ASSOCIACIÓ "IN VIA": 3.612,75
euros SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA: 3.612,75 euros. Formalitzar el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per
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part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Retirada
43. (21001915L07) Designar com a proveïdor de l'Acord Marc, amb número de contracte
21001915L07 i número d'expedient 20210208, que té per objecte l'Acolliment d'urgències i
llarga estada per a homes i unitats familiars en situacions de tràfic d'éssers humans (TEH),
l'empresa ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de NIF G61964102, d'acord amb la
classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 93 punts, per un preu
del servei de 60,46 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 33,06 euros i
22,04 euros de preu unitari de canguratge;, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos
al plec de clàusules administratives. Fixar l'import de la garantia definitiva en 11.348,12
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'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Retirada
44. (19002467-003) Prorrogar per un període comprès des del 4.09.2022 fins al 3.09.2023,
el contracte 19002467-003 que té per objecte la "Pròrroga del Servei d'informació,
d'assessorament i d'acompanyament jurídic a sol·licitants i beneficiaris de Protecció
Internacional al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)", adjudicat a
l'empresa ACCEM, amb NIF G79963237, per un import total de 191.135,16 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 129.016,23 euros, IVA exempt,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import de 129.016,23 euros a l'aplicació pressupostària
D/22731/23164 0200, 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 62.118,93
euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import de 62.118,93 euros a l'aplicació
pressupostària D/22731/23164 0200. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
45. (22S08107) Aprovar inicialment les bases reguladores de subvenció de concurrència no
competitiva per al desplegament d'accions d'inclusió laboral dirigides a les 1.000 persones
participants en el projecte pilot «Amunt!» per a la inclusió social de persones beneficiàries de
l'IMV de la ciutat de Barcelona finançat amb fons del pla de recuperació, transformació i
resiliència del Govern d'Espanya. Ordenar la publicació de la convocatòria mitjançant la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler
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d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona. Sotmetre a informació pública les esmentades Bases
per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 52 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Tenir per aprovades definitivament aquestes bases específiques,
sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'informació pública.
Aprovar la convocatòria de subvenció de concurrència no competitiva per al desplegament
d'accions d'inclusió laboral dirigides a les 1.000 persones participants en el projecte pilot
«Amunt!» per a la inclusió social de persones beneficiàries de l'IMV de la ciutat de Barcelona
finançat amb fons del pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.
Convocar en règim de concurrència no competitiva la concessió de subvencions per al
desplegament d'accions d'inclusió laboral dirigides a les 1.000 persones participants en el
projecte pilot «Amunt!» per a la inclusió social de persones beneficiàries de l'IMV de la ciutat
de Barcelona finançat amb fons del pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern
d'Espanya al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament
de Barcelona. Establir per a la presentació de sol·licituds un termini de vint dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB. Autoritzar la despesa
per un import total d'1.636.356,59 euros amb el següent desglossament: un import
d'1.472.720,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0200/48901/23031 i un import de 163.635,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/0200/48901/23031 de l'Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, condicionada a l'aprovació de les
Bases. A més en aquells casos que sigui precedent, l'autorització d'aquesta despesa quedarà
sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal dels exercicis futurs. Ordenar la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes
de l'Ajuntament de Barcelona.
46. (22S06664) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional
a favor de la l'entitat Pallassos Sense Fronteres (PSF), per al desenvolupament projecte
"Rialles per a la infància ucraïnesa refugiada a Polònia i altres països veïns", amb una dotació
econòmica de 33.972,00 euros, equivalent al 32,06% del cost total del projecte, fixat en
105.972,00 euros, i amb un període d'execució de l'1/03/2022 fins al 31/12/2022, de
conformitat amb l'art. 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS), l'art. 65 del seu Reglament, i l'art. 6è. 2 de la Normativa general
reguladora de les subvencions municipals. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de 33.972,00 euros, amb càrrec a la partida
D/0200/48902/23291del pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'entitat Pallassos Sense
Fronteres (PSF) amb NIF núm. G60343951, en concepte de subvenció per al projecte
esmentat. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a
comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el compte
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justificatiu amb aportació d'informe d'un auditor, que constarà de Memòria d'actuació i
Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.
47. (22XC0185) Aprovar l'Acord marc 2022-2025 entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Igualtat i Feminismes, de col·laboració
institucional i de finançament en el desplegament de les polítiques d'atenció a les dones, de
promoció de la igualtat, les d'acollida de persones migrades i refugiades i per l'eradicació de
les violències masclistes i totes les discriminacions vigent des del dia següent a la seva
formalització fins el 31 de desembre de 2025. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
48. (22XC0201) Aprovar el Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació
i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Barcelona en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, vigent des del dia
següent a la seva formalització fins el 31 de desembre de 2025.
Districte d'Horta-Guinardó
49. (20000561-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1 d'agost de 2022 fins el 31
de juliol de 2024, el contracte 20000561 que té per objecte "Gestió Casal de Barri i Ludoteca
Vall d'Hebron - Can Travi", adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb NIF
B59545913, per un import total de 432.193,20 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 126.056,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 104.178,79 euros i import IVA de 21.877,55 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/92416 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2024. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 216.096,61 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 178.592,24
euros i import IVA de 37.504,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 90.040,25
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 74.413,43 euros i import IVA de
15.626,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
50. (22XC0133) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació Xarxa d'Economia Solidària per a la gestió, adaptació i desenvolupament de l'eina
d'auto-avaluació de projectes comunitaris: "Balanç comunitari". Autoritzar i disposar a favor
de l'Associació Xarxa d'Economia Solidària, amb NIF G63881031, la despesa per un import
d'11.300 euros, dels quals 6.950 euros amb càrrec a la l'aplicació pressupostària
D/48904/92417 del pressupost 2022 i 4.350 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48904/92417 per l'any 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l'actual. Facultar el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, l'Im.
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Sr. Marc Serra Solé, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Retirada
Districte de Sants-Montjuïc
51. (22XC0195) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte
de Sants-Montjuïc, i el Museu Nacional d'Art de Catalunya que té per objecte establir els
termes per tal que els veïns i veïnes del Districte gaudeixin de descomptes i avantatges
preferencials en l'ús dels serveis que ofereix el museu i amb la vigència de quatre anys des
de la signatura del conveni. Facultar, per a la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé,
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
52. (22S07811) Modificar l'acord aprovat per la Comissió de Govern en sessió 30 de juny de
2022, en haver-se detectat una errada aritmètica, de conformitat amb l'establert a l'article
109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, als sols efectes de rectificar l'import de la despesa total a disposar,
on diu "Disposar la despesa total de 127.500 euros a favor de l'Associació Mercat Cultural
Vallvidrera", ha de dir "Disposar la despesa total de 127.150 euros a favor de l'Associació
Mercat Cultural Vallvidrera".
Districte de Gràcia
53. (22S07323) Aprovar les Bases particulars del procediment de pública concurrència per
adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Can Carol. Convocar la pública concurrència per la
presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Autoritzar la despesa de
220.000,00 euros, en concepte de subvenció màxima per al desenvolupament del projecte de
Gestió Cívica, que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària D/48902/92412 dels
pressupostos dels anys 2023 i 2024, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en la partida corresponent per a aquests exercicis.
54. (21C00019) Excloure de la licitació del contracte 21C00019 de concessió de serveis que
té per objecte la Gestió i explotació del Bar Cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del
Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible a Manuel Bagués
Rodríguez, amb NIF 46122898D, per no aportar la documentació administrativa requerida en
temps i forma, d'acord amb l'exposat a la nota interna de 5 de maig de 2022, adjunta a l'Acta
II que consta a l'expedient. Excloure de la licitació del contracte 21C00019 de la concessió de
serveis que té per objecte la Gestió i explotació del Bar Cafeteria de la Biblioteca Jaume
Fuster del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, a Meritxell
Serre Delcor, amb DNI L46122586, per no aportar la documentació administrativa requerida
en temps i forma, d'acord amb l'exposat a la nota interna de 5 de maig de 2022, adjunta a
l'Acta II que consta a l'expedient. Rebutjar de la licitació del contracte 21C00019 per la
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concessió de serveis que té per objecte la Gestió i explotació del Bar Cafeteria de la Biblioteca
Jaume Fuster del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, la
proposta presentada per Marbeth Restauracion SL, amb NIF B66623091 a través de correu
electrònic el dia 11 de maig de 2022 a les 23:48 hores, d'acord amb l'informe jurídic de 18 de
maig de 2022, adjunt a l'Acta II que consta a l'expedient. Adjudicar a MIGUEL PASTOR
ORTEGA, amb DNI XXXXXXXXX, el contracte núm. 21C00019 de concessió de serveis, que té
per objecte la Gestió i explotació del Bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte
de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, en les condicions establertes pels
plecs de condicions tècniques i el de clàusules administratives particulars i els annexes que
regeixen aquest contracte i les derivades de l'oferta presentada per l'entitat concessionària.
Fixar l'import de la garantia definitiva en 2.656,50 euros. Notificar la present resolució i
publicar-la en el perfil del contractant; requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències del departament de recursos interns per a la seva formalització en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Designar com a responsable del
contracte a la Sra. Núria Valero Sánchez, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
55. (22S08063) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada
Festa Major de Gràcia, amb NIF G64921182, amb la finalitat de Promoció Activitats Culturals
Fundació Festa Major de Gràcia, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió
directa prevista nominativament al pressupost de l'any 2022, per un import de 202.650,00
euros, equivalent 45,54% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
445.000,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i
6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17
de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès
públic justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa
per un import de 202.650,00 euros amb càrrec a l'aplicació 0606/48699/33811 del
pressupost de l'any 2022. Abonar l'esmentada quantitat a l'Entitat "FUNDACIÓ PRIVADA
FESTA MAJOR DE GRÀCIA", prèvia signatura del conveni per ambdues parts. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini màxim de 3 mesos, a comptar des del 31.12.2022,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del
conveni. Facultar l'lm. Sr. Eloi Badia i Casas, regidor del Districte de Gràcia de l'Ajuntament
de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents
que se'n derivin.
b) Moció
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
Única. (21004350) Interpretar la clàusula 14 relativa a la garantia definitiva del plec de
clàusules administratives particulars de l'acord marc per a l'homologació/designació d'entitats
i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i suport per a
persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, en el sentit que la constitució
de la garantia definitiva del 5% del preu net s'ha de prestar per les empreses seleccionades
per parts alíquotes en cadascun dels lots, d'acord amb els informes de la Direcció de Serveis
Jurídics de 13 i 18 de juliol de 2022, i com a conseqüència, fixar l'import de la garantia
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definitiva a constituir per cadascuna de les entitats proposades per a cada lot, sens perjudici
del reajustament eventual de la garantia en forma d'increment si es donen les circumstàncies
previstes en l'article 107.5 segon paràgraf de la llei 19/2017 de 8 de novembre de contractes
del sector públic: Entitat ACCEM: Lot 1: 4.402,75 euros; Lot 2: 6.003,79 euros; Lot 3:
7.722,85 euros. Total: 18.129,39 euros. Entitat BENALLAR: Lot 1: 4.402,75 euros; Lot 2:
6.003,79 euros; Lot3: 7.722,85 euros; Suma: 18.129,39 euros. Entitat CCAR: Lot1: 4.402,75
euros; Lot2: 6.003,79 euros; Suma: 10.406,54 euros. Entitat FICAT: Lot1: 4.402,75 euros;
Lot 2: 6.003,79 euros; Suma: 10.406,54 euros. Entitat INICIATIVES: Lot1: 4.402,75 euros;
Lot2: 6.003,79 euros; Suma: 10.406,54 euros. Entitat PROHABITATGE: Lot1: 4.402,75
euros; Lot2: 6.003,79 euros; Lot3: 7.722,85 euros; Suma: 18.129,39 euros. Suma:
85.607,80 euros. Conferir un termini addicional de 5 dies hàbils a les entitats proposades per
a la constitució de la garantia definitiva, en aplicació subsidiària de l'article 32 de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, d'1 d'octubre,
atenent que no es perjudiquen drets de tercers.
S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per unanimitat,
la urgència.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.00 h.
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