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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 27 de juliol de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2022
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (140/2022) Aprovar el decret de Comissió de Govern pel qual es regula l'organització del
treball a l'Ajuntament i als ens adherits a l'Acord de Condicions: prestació en modalitat de
teletreball, 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.
2. (24/2022 IMH) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Costa Velázquez
(mat. 5100092), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria
professional de tècnica superior en Dret, amb destinació al Servei de no subjeccions del
Departament de Beneficis Fiscals de la Direcció Jurídica Tributària de l'Institut Municipal
d'Hisenda, on ocupa el lloc de treball de tècnica superior en Dret (22FA1BIBA15), i una
activitat privada per compte d'altri d'advocada com a sòcia de la cooperativa d'advocats sense
ànim de lucre LEXCOOP SCCLP. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació.
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el
municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures
públics, a les prohibicions i 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. (84/2022 ICUB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura de Andrés Creus
(mat. 6100418), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació
de tasques, amb la categoria professional de tècnica superior d'Informació, amb destinació al
Departament de Comunicació de l'Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les
funcions pròpies d'un lloc de treball de Tècnica superior d'informació [22FA1BIBA12] i
l'activitat privada per compte propi, de reportatges sobre la història negra 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.
4. (22001332) Iniciar l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc que té per objecte els
serveis de correcció i traducció de textos i l'assessorament lingüístic i sociolingüístic per la
Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona així com altres departaments de
l'Ajuntament de Barcelona, les entitats públiques empresarials, els seus organismes
autònoms locals i les societats privades municipals, amb núm. de contracte 22001332,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 3.302.005,30 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i
un valor estimat de 5.986.646,00 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; donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. (19001424L03-003) Prorrogar per un període comprès des del 25.08.2022 fins el
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.
6. (--) Restar assabentada de la resolució de la directora general de Foment de Ciutat, SA de
data 26 de juliol de 2022, per la qual s'aprova la metodologia de càlcul de rendes, així com
les rendes de lloguer de cadascun dels locals del projecte "Amunt Persianes", de conformitat
amb l'informe relatiu a la política de rendes de lloguer emès a l'efecte i que consta a
l'expedient.
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7. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
27 de juliol de 2022.
8. (22002265) Iniciar l'expedient per a la contractació del Servei de cobrament de tributs,
taxes, multes i altres ingressos de dret públic, amb núm. de contracte 22002265, com a
contractació basada de l'Acord Marc que té per objecte el cobrament dels rebuts domiciliats i
no domiciliats amb núm. de contracte 19004269L01, amb un pressupost base de licitació
d'1.874.290,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.549.000,00 euros. Adjudicar el
present contracte basat en l'Acord Marc amb número de contracte 19004269L01, a
CAIXABANK SA, amb NIF A08663619, per un preu màxim d'1.874.290,00 euros (IVA inclòs),
d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT. Establir la seva durada des del dia 1
de gener de 2023 i fins el 30 de setembre de 2024. Autoritzar i disposar l'esmentada despesa
a favor de CAIXABANK SA, amb NIF A08663619 i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
803.440,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22708/93211 0703; un import (IVA inclòs) d'1.070.850,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22708/93211 0703, condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Condicionar
l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. Donar compte d'aquesta
resolució a la Comissió d'Economia i Hisenda.
9. (21002103) Convalidar l'omissió de fiscalització i dels altres incompliments normatius
esmenables del procediment de modificació contractual del contracte núm. 21002103 que té
per objecte les obres de restauració de la façana principal de la Seu del Districte de les Corts,
amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa REHATEC FAÇANES,
SAU, amb CIF A62782347 i per un import de 48.453,83 euros IVA inclòs. Aprovar, de
conformitat amb l'art. 205.2 .b i c) de la llei 9/2017 LCSP, el projecte modificat de les obres
de restauració de la façana principal de la seu del Districte de les Corts de data 30 de març de
2022, que consta en l'expedient. Convalidar les modificacions contractuals efectuades en
l'obra, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Requerir
l'adjudicatari per tal que comparegui per formalitzar la modificació del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
10. (SD-039-2022) Aprovar la convocatòria 2022 del Premi CAMI DE SOLIDESA, programa
per a la millora i enfortiment d'organitzacions d'Economia Social i Solidària (ESS) formades i
liderades principalment per dones i/o que vulguin apostar per formar treballadores en càrrecs
de responsabilitat, de manera que contribueixin a l'existència d'un teixit socioeconòmic,
d'acord amb les bases reguladores del premi, aprovades per la Comissió de Govern en sessió
de data 4 de novembre del 2021. Convocar l'atorgament del premis CAMI DE SOLIDESA;
establir que el termini de presentació del projecte d'enfortiment i la fitxa resum per part de
les candidates s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i finalitzarà el
dia 20 de novembre de 2022, a les 21:00 hores. Publicar la convocatòria al BOPB i a la
Gaseta Municipal; encarregar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a ens executor de les
polítiques d'emprenedoria, empresa i ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb
allò que preveu l'apartat vuitè de les bases reguladores del premi, la gestió del procediment excepte la seva resolució- i el pagament del Premi CAMI DE SOLIDESA.
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11. (22S08123) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D'HABITATGE DE CATALUNYA per la realització del Projecte
"CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ DE L'HABITATGE COOPERATIU EN CESSIÓ D'ÚS" dirigit a
promoure l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la ciutat i enfortir-ne la qualitat i viabilitat
dels projectes per col·laborar a donar resposta a l'emergència de l'habitatge a 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 60.000,00 euros, que correspon
al 50% del cost total del Projecte per import de 120.000,00 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 60.000,00 euros, a favor de la FEDERACIÓ DE
COOPERATIVES D'HABITATGE DE CATALUNYA, dels quals, 30,000,00 euros amb càrrec a la
partida D/0700/48903/43351 del pressupostos de 2022 i altres 30.000,00 euros, amb càrrec
a la partida D/0700/48903/43351 del pressupost 2023, condicionada aquesta última quantitat
a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de cada any natural, presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte cinquè del
conveni. Facultar el Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política
Alimentària, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura del conveni i qualsevol altre
document que se'n derivi. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
13. (22S08196) 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 POBLE NOU URBAN DISTRICT
ASSOCIACIÓ, d'una subvenció de 80.000,00 euros per a la realització del projecte
"PROGRAMACIÓ POBLENOU URBAN DISTRICT 2022", dirigit a posicionar Poblenou com el
districte creatiu i cultural de Barcelona i impulsar i promocionar la comunitat creativa, cultural
i comercial de districte, amb un cost total d'execució de 160.000,00 euros. Declarar la noinclusió 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
80.000,00 euros, a càrrec de la partida 0700/48904/43335 de l'any 2022, del pressupost de
la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, equivalent a un 50% de l'import
total del Projecte de 160.000,00 euros, a favor de l'entitat POBLE NOU URBAN DISTRICT
ASSOCIACIÓ amb CIF G-65843096. 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.
14. (22S08282) Aprovar el conveni a subscriure entre l'entitat FEDERACIÓ ASSOC.COMERÇ I
ENTITATS RAVAL i l'Ajuntament de Barcelona per la col·laboració en la promoció i
dinamització comercial, econòmica i social del barri del Raval, que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció directa, prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 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 de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 100,00% del cost
del projecte i una durada fins el 31 de desembre de 2022. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a
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l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48596/43341, del pressupost del 2022 del Districte de Ciutat
Vella, a favor de FEDERACIÓ ASSOC.COMERÇ I ENTITATS RAVAL amb NIF G63383863.
Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de
conformitat amb l'acord sisè del conveni i d'acord amb la normativa vigent. Facultar l'Il·lm
Jordi Rabassa i Massons per la seva signatura i la formalització de tots aquells actes que
siguin necessaris per l'execució del present conveni.
15. (20XC0376-001) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Diputació de Barcelona aprovat per la Comissió de Govern en data 17 de
desembre de 2020 i formalitzat en data 31 de desembre del 2020, que té per objecte el
desenvolupament del protocol general del pla de concertació "Xarxa de Governs Locals 20202023", per tal de modificar tant les anualitats com els projectes que s'indiquen en l'expedient,
sense que aquest reajustament suposi un increment de l'import total concedit per a cada
anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni un increment dels recursos concertats en el
conveni de col·laboració esmentat.
16. (22XC0132) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Aeroports Públics de Catalunya SLU per a la promoció conjunta de Barcelona com a destí
prioritari per a les línies aèries mitjançant la participació amb estand a la Fira World Routes
Forum Las Vegas 2022, per a impulsar la captació de rutes aèries intercontinentals a
Barcelona, generar activitat pels sectors econòmics relacionats i incrementar l'ocupació.
Autoritzar i disposar la despesa de 20.000 euros a favor d'Aeroports Públics de Catalunya
SLU, amb CIF B64748627, a càrrec de la partida 0700/43322/48894 del pressupost de la
Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'any 2022, com a contribució de
l'Ajuntament de Barcelona al Projecte. Facultar l'Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer
tinent d'Alcaldia, per a la signatura del conveni.
17. (DP-2022-28587) Adscriure, de conformitat amb l'art. 92.1 del Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals (D.336/1988), al Fons Especial del Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins
la Fundació Barcelona Cultura, la finca de propietat municipal, anomenada "Hort Gran",
assenyalada amb el núm. 113-115 de l'avinguda d'Esplugues, i el dret d'arrendament sobre
diversos espais edificats i lliures que envolten el Monestir de Santa Maria de Pedralbes,
identificats als plànols de l'annex 1 que consten a l'expedient, en el marc de les finalitats i
funcions que corresponen a la citada Fundació, segons el seus Estatuts, mantenint
l'Ajuntament la propietat dominical de la finca que conservarà la seva qualificació jurídica de
bé de domini públic, així com la titularitat del dret d'arrendament que té el caràcter de dret
patrimonial, assumint la Fundació Barcelona Cultura totes les despeses relatives a la finca i
els espais arrendats que són objecte d'adscripció.
18. (3/103-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-103/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.293.673,75 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. 22071491; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
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19. (3/104-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-104/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.800.000,00 euros, per atendre l'increment de despesa en manteniments per
la incorporació d'escoles concertades a la xarxa pública, de conformitat amb la documentació
i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència
comptable núm. 22071591; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
20. (3-107-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-107/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.444.600,00 euros, per atendre despeses de serveis de recaptació segons
Convenis amb l'Agència Tributària de Catalunya, de conformitat amb la documentació i amb
la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable
núm. 22072191; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
21. (22SD069DC) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'informació pública
de l'aprovació inicial del decret de la Comissió de Govern per la modificació d'annexos de
l'Ordenança de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb l'informe de
resposta d'al·legacions de la Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental que obra a
l'expedient a efectes de motivació. Aprovar-lo definitivament d'acord amb el text articulat que
consta a l'expedient. Publicar el present acord així com el text íntegre del decret en el Butlletí
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web de l'Ajuntament. NOTIFICAR aquest
acord als interessats amb trasllat del text del decret i de l'informe resposta d'al·legacions.
22. (15/2022-SO_OP) Convocar l'oferta pública d'ocupació parcial de 2019 i 2020, de Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de cinc places de tècnic/a mig/ana del verd (branca
agrícola) per l'exercici 2022. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de l'oferta
pública d'ocupació parcial de l'any 2019 i 2020, de Parcs i Jardins de Barcelona Institut
Municipal de cinc places de tècnic/a mig/ana del verd (branca agrícola) per l'exercici 2022.
Publicar la present convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així com un anunci de la
convocatòria al Boletín Oficial del Estado.
23. (16/2022-SO_OP) Convocar l'oferta pública d'ocupació parcial de 2019 i 2020, de Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de quatre places del subgrup de tècnic/a superior de
gestió (branca jurídic) per l'exercici 2022. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria
de l'oferta pública d'ocupació parcial de l'any 2019 i 2020, de Parcs i Jardins de Barcelona
Institut Municipal de 4 places del subgrup de tècnic/a superior de gestió (branca jurídic) per
l'exercici 2022. Publicar la present convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així com un
anunci de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.
24. (21001465-001) Prorrogar per un període comprès des del 13.09.2022 fins al
12.09.2023, el contracte 21001465-001 que té per objecte el "Servei de control d'accessos
per talls de carrer amb motiu del programa Obrim Carrers 2021 - 2022, organitzats per l'Àrea
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat amb mesures de contractació pública
sostenible", adjudicat a la UTE CORPORATION-AS 1 (formada per les empreses ALIANZAS Y
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SUBCONTRATAS, SA i IMAN CORPORATION, SA), amb NIF U16699290, per un import total
d'1.854.195,75 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
150.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 123.966,94
euros i import IVA de 26.033,06 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/15141 0505. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
d'1.704.195,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net d'1.408.426,24
euros i import IVA de 295.769,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/15141 0505, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
25. (15001695-007) Acordar la continuïtat del contracte 15001695-007 que té per objecte el
"Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de
Barcelona - Lot 2", adjudicat a l'empresa KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA, amb
NIF A78107349, per un període comprès des de l'1.09.2022 fins al 31.12.2022, per un import
total de 857.162,58 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consten
en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
857.162,58 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 708.398,83
euros i import IVA de 148.763,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
26. (18000619-005) Acordar la continuïtat del contracte 18000619-005 que té per objecte els
"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 període comprès des del 05.09.2022
fins al 04.03.2023 o, si fos abans, fins a l'inici de l'execució del contracte en tràmit de licitació
núm. 22001512, per un import total de 628.374,36 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 418.916,24 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 346.211,77 euros i import IVA de 72.704,47 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 209.458,12 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 173.105,88 euros i import IVA de 36.352,24 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22712/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
27. (20002317L02-002) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
20002317L02-002 que té per objecte "Serveis de conservació de les instal·lacions
d'enllumenat públic (2022-2024) Lot 2, amb mesures de contractació pública sostenible",
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adjudicat a l'empresa UTE ENLLUMENAT BCN2, amb NIF U06903702, per un import màxim de
172.001,02 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 172.001,02 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net
de 42.975,21 euros i import IVA de 9.024,79 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació
pressupostària D/22716/16511 0607; un import net de 67.851,24 euros i import IVA de
14.248,76 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0606; un
import net de 31.323,16 euros i import IVA de 6.577,86 amb tipus impositiu 21,00% a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0604. Fixar en 7.107,48 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.
28. (22S00334) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació b-TEC Campus Diagonal-Besòs per a l'impuls estratègic de diversos projectes en els
àmbits d'activitat econòmica i de generació d'ocupació al Besòs, d'impuls de la formació i
desenvolupament territorial i de l'economia social mitjançant el desenvolupament del Campus
Diagonal-Besòs 2022-2023, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa, prevista
nominativament al pressupost, de conformitat amb els articles 22.2 a) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) de la Normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari de
17 de desembre de 2010, per un import total de 300.000,00 euros, equivalent al 50% del
cost total del projecte, que ascendeix a 600.000,00 euros; declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a
l'expedient; autoritzar i disposar la despesa plurianual de 300.000,00 euros a favor de
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs, amb NIF G64222706, per fer front a l'esmentat
conveni, mitjançant dos anualitats, 2022 i 2023, de 150.000,00 euros cadascuna, amb el
següent desglossament: 100.000,00 euros per any amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/0503/48807/15011 del pressupost de la Gerència d'Urbanisme, i 50.000,00 euros per any,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0300/48807/46311 de la Gerència d'Àrea d'Agenda
2030, Transició Digital i Esports. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5
de març, regulador de les Hisendes Locals; requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti
el compte justificatiu dels fons rebuts en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la
data de finalització de l'activitat o projecte subvencionat, de conformitat amb el pacte setè del
Conveni i la normativa de referència; facultar la Sra. Laia Grau i Balagueró, gerent
d'Urbanisme, per a la signatura de l'esmentat conveni i la formalització de tots aquells actes
que siguin necessaris per la seva execució.
Districte de Ciutat Vella
29. (22PL16928) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l'ampliació del Museu
d'Art contemporani de Barcelona (MACBA) al barri del Raval de Barcelona, al Districte de
Ciutat Vella, d'iniciativa pública de l'Ajuntament de Barcelona a instància del Consorci MACBA.
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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.
Districte de l'Eixample
30. (2BC 2022/019) Inadmetre el recurs de reposició interposat en data 15 de juliol de 2022
per PARKING DEL EIXAMPLE, SL contra l'acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió
de 26 de maig de 2022 que va resoldre les al·legacions presentades i va aprovar
definitivament els Projectes executius de reurbanització de de l'àmbit a l'entorn de la nova
plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell de Cent i Enric Granados. Programa
Superilla Barcelona, al districte de l'Eixample de Barcelona, que inclou els següents trams: (i)
Consell de Cent entre el carrer Casanova i el carrer Aribau; (ii) Consell de Cent entre el carrer
Aribau i la Rambla Catalunya; (iii) Consell de Cent entre la Rambla Catalunya i el carrer Bruc;
(iv) nova plaça situada al creuament dels Eixos Verds Consell de Cent - Enric Granados i, així
mateix, inadmetre la sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu, de conformitat amb
l'informe que consta a l'expedient i que s'incorpora als efectes de motivació del present
acord; i notificar aquest acord a l'interessat.
Districte de Sants-Montjuïc
31. (3BC2021/160) Aprovar definitivament el Projecte per a la connectivitat de la xarxa de la
fibra òptica de l'IMI fins al Castell de Montjuïc de la ciutat de Barcelona, al Districte de SantsMontjuïc, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte que qualifica el
projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obres) que figura
a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
de 757.834,72 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya; resoldre les al·legacions presentades, d'acord i en el sentit que
s'estableix a l'informe Resposta d'Al·legacions que s'inclou dins l'expedient administratiu i que
aquests efectes es dóna per reproduït; notificar-ho als interessats en aquest procediment;
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta
municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
32. (3BD2022/072) Aprovar inicialment el projecte executiu per a la creació dels nous horts
urbans de la Font Trobada als entorns de la muntanya de Montjuïc, al Districte de SantsMontjuïc, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que el
qualifica amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obres) que figura
a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
de 863.249,89 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 les Corts
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33. (4BC 2021/079) Aprovar inicialment el Projecte executiu de la reurbanització de la
terciana nord de l'avinguda Diagonal, entre l'Escola Universitària d'Empresarials i el Parc de
Cervantes, al districte de les Corts de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte (ITP) de data 13 de juliol de 2022 i 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 d'1.880.761,48 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); 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'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 circumstàncies 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; 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 modificacions en el projecte.
34. (4BD2022/077) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer
Loreto, entre el carrer Bordeus i l'avinguda Sarrià, al barri de les Corts, al districte de les
Corts a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de
data 21 de juliol 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 d'1.011.730,47 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);
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
Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; facultar la gerent del
Districte de les Corts per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les
circumstàncies 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; 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; 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 modificacions en
el projecte.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
35. (5BC2021/078) Resoldre les al·legacions presentades, d'acord i en el sentit que
s'estableix a l'informe resposta d'al·legacions que s'inclou dins l'expedient administratiu i que
es dóna per reproduït als efectes de la motivació d'aquest acte; aprovar definitivament el
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Projecte executiu del carril bici a la Via Augusta, entre el carrer Laforja i el carrer Ganduxer,
al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte de data 30 de març de 2022 amb classificació B (Favorable, amb
observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna 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); notificar-ho 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.
36. (5BC2022/083) Aprovar inicialment el Projecte executiu del carril bici a la Via Augusta,
entre el carrer de Ganduxer i el carrer de Dolors Monserdà, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data
25 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució
d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost de 981.491,71 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);
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 la gerent d'Ecologia
Urbana 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 municipal de Barcelona
i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 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 modificacions en el projecte.
Districte d'Horta-Guinardó
37. (22SD0080PU) Estimar les al·legacions formulades, el 28 de juny de 2022, per Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, durant el tràmit
d'informació pública de l'aprovació inicial del "Projecte d'urbanització corresponent a la
Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i
de Samaria", inclòs dins l'àmbit del la Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit
delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samaria, aprovada definitivament per acord
de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió de 25 de febrer de 2022
(publicada als efectes de la seva executivitat al DOCG 8661 de 05/05/2022) promogut per
FELTEN SPV 2018 SLU, en el sentit que justificadament i raonadament figura en l'informe
tècnic de 20 de juliol de 2022 i en l'informe jurídic de 21 de juliol de 2022 que consten en
l'expedient i que es donen per reproduïts. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article
16.b de la Carta Municipal de Barcelona, el Projecte d'urbanització abans referit que està
promogut per FELTEN SPV 2018 SLU, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb
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classificació B, favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) de 17/03/2022
que figura a l'expedient administratiu i, que a aquests efectes, es dona per reproduït, amb un
pressupost per al coneixement de l'administració de 3.277.738,54 euros, el 21% de l'impost
del valor afegit (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,
amb la incorporació en els plànols; "S04.1. xarxa d'abastament d'aigua potable"; "U.02.1
planta d'ordenació general" i, "U.02.1.2 planta d'ordenació general detall II" de les
modificacions derivades de l'estimació de l'al·legació a la que hem fet referència en l'apartat
primer del present acord. 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-lo
individualment als interessats en aquest procediment amb trasllat de dels informes tècnics i
jurídic resposta de les al·legacions i comunicar-lo a les direccions municipals implicades.
Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sant Martí
38. (22SD0053PU) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d'urbanització de l'àmbit qualificat com a 6b (Parcs i
jardins urbans de nova creació) conformat per l'illa Pere IV, Maresme, Paraguai i Puigcerdà
(Districte d'activitats 22@bcn), inclòs dins l'àmbit del Pla de Millora Urbana del Subsector 2
del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, que fou aprovat
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de data 29 de març de
2019 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de data 15/05/2019), d'acord amb
l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de data 29 d'octubre de 2021 que figura a
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta
de Compensació de l'àmbit referit, amb un pressupost de 612.608,87 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (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. 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 a les
parts implicades i comunicar-lo a les dependències municipals interessades. Donar-ne compte
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
39. (22g68) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 162 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, el Compte
de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, de la
unitat d'actuació 7 del PERI del sector de l'Eix Llacuna per un valor de 2.231.335,31 euros,
IVA exclòs. El Compte de liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació preveia unes
càrregues urbanístiques per import de 2.160.146,01 euros. En data 10 de gener del 2022,
l'Assemblea general extraordinària de la Junta de Compensació de la unitat d'actuació 7 del
PERI del sector de l'Eix Llacuna va aprovar el compte de liquidació definitiva per import de
2.231.335,31 euros, IVA exclòs, i la dissolució de l'esmentada Junta de Compensació.
Aprovar la dissolució del Junta de Compensació de la unitat d'actuació 7 del PERI del sector
de l'Eix Llacuna en virtut de l'article 195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. Sol·licitar al Registre d'Entitats Urbanístiques
Col·laboradores la inscripció de la dissolució de la Junta de Compensació de la unitat
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d'actuació 7 del PERI del sector de l'Eix Llacuna. Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat la
cancel·lació de l'afectació de les finques de resultat al saldo del Compte de Liquidació
Provisional del Projecte de Reparcel·lació referenciat. Publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província i notificar-lo personalment als interessats. Donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
40. (22g73) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 162 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, el Compte
de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, del PAU
2 del PMU de l'illa delimitada pels carrers Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV per un valor de
382.585,57 euros, IVA exclòs. El compte de liquidació provisional del Projecte de
Reparcel·lació preveia un import de 391.383,63 euros, IVA exclòs. Sol·licitar al Registre de la
Propietat la cancel·lació de l'afectació de les finques de resultat al saldo del Compte de
Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel·lació referenciat. Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província. Notificar-lo personalment als interessats, i donar-ne compte a
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
41. (22ru358) Aprovar inicialment la "Declaració d'Àrea de Conservació i Rehabilitació als
carrers d'Alfons el Magnànim 40-44, Tessàlia 2-6, Prada 2-12, Sàsser 2-6 i Benevent 2-6 del
barri del Besòs i el Maresme", al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d'iniciativa pública, en
els termes que figuren al document de declaració d'àrea de conservació i rehabilitació de les
finques indicades i l'informe de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 27 de juny de 2022 que
figuren a l'expedient, que recullen els drets i deures de les persones propietàries de les
finques incloses a l'àmbit, i que es donen per reproduïts a efectes de motivació, d'acord amb
el que estableixen la Disposició Addicional Cinquena apartat 4, b), del Text Refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 2 d'agost i l'article 36 i
següents de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'Habitatge; i sotmetre'l a
informació pública durant un termini d'un mes per a al·legacions mitjançant inserció d'anuncis
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació de la
província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents.
42. (10BC 2021/099) Aprovar inicialment el Projecte executiu de millora funcional del dic de
l'Escola de Vela al Port Olímpic de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte (ITP) convalidat de data 19 de juliol de 2022 amb classificació B
(Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) i l'informe favorable i
corresponent autorització de Ports de la Generalitat de Catalunya, de data 20 de maig de
2022, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts,
per un import d'1.248.882,17 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord
amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC);
sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 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 modificacions en el projecte.
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43. (10BD2022/011) Aprovar inicialment el Projecte executiu per les actuacions
complementàries de la reurbanització de la Via Trajana entre els carrers Binèfar i Santander,
al districte de Sant Martí a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte (ITP) de data 5 de maig 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 984.937,28 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), 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 modificacions en el projecte.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
44. (22S08133) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la
Universitat de Barcelona i la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de
Barcelona (IL3-UB), que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per donar suport al
desenvolupament i comunicació del Programa d'estiu "Els Juliols", per un import total de
35.000,00 euros, corresponent al 16,4% del cost total del projecte que ascendeix a
213.196,11 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa total
de 35.000,00 euros a favor de Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de
Barcelona, amb NIF G-64489172, amb càrrec a la partida 0300/48903/92011 del pressupost
de l'any 2022. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres
mesos des de la finalització de les activitats presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, mitjançant la presentació de l informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è
del conveni. Facultar a la Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinent d'Alcaldia, per a la
signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin.
Districte de les Corts
45. (22000495) Excloure l'empresa CARPAS ZARAGOZA, SL, amb NIF B99304511, del
contracte núm. 22000495 que té per objecte el subministrament mitjançant l'arrendament
sense opció de compra d'una carpa desmuntable i de mòduls destinats a constituir el pavelló
provisional a emplaçar al Parc de la Bederrida, per a ubicar de forma temporal les activitats
que es desenvolupen a l'equipament esportiu municipal del Pavelló Illa, així com la prestació
de serveis complementaris consistents en l'elaboració dels documents tècnics necessaris, el
muntatge i el desmuntatge de carpa i mòduls, amb mesures de contractació pública
sostenible, al entendre que ha retirat la seva oferta al no presentar la documentació
requerida per adjudicar el contracte en el termini assenyalat, d'acord amb l'establert en
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l'article 150.2 de la LCSP. Declarar deserta la licitació, per no haver-se presentat cap altra
oferta; anul·lar l'autorització de despesa per un import de 644.615,40 euros (IVA inclòs),
pressupost net 532.740,00 euros i import de l'IVA de 111.875,40 euros; amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: Un import (IVA inclòs) de
35.090,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de 186.932,90 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de
260.755,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/20800/93314, i un import (IVA inclòs) de 161.837,50 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314. Publicar aquesta resolució
en el perfil de contractant. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
46. (22002188) Iniciar l'expedient per a la contractació corresponent al subministrament
mitjançant l'arrendament sense opció de compra d'una carpa desmuntable i de mòduls
destinats a constituir el pavelló provisional a emplaçar al Parc de la Bederrida, per a ubicar de
forma temporal les activitats que es desenvolupen a l'equipament esportiu municipal del
Pavelló Illa, així com la prestació de serveis complementaris consistents en l'elaboració dels
documents tècnics necessaris, el muntatge i el desmuntatge de carpa i mòduls, amb mesures
de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22002188, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
760.646,17 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 628.633,20 euros; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; autoritzar l'esmentada quantitat, amb
pressupost net 628.633,20 euros i import de l'IVA de 132.012,97 euros; i amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: Un import (IVA inclòs) de
210.705,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de 307.690,90 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314, i un import (IVA inclòs) de
242.250,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/20800/93314, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent
a la seva autorització. Convocar la licitació per a la seva adjudicació; donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
47. (22000677) Iniciar l'expedient per a la contractació de "GESTIÓ DEL SISTEMA INTEGRAL
MUNICIPAL D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, DINAMITZACIÓ I ASSESORAMENT ALS JOVES PER
A L'ACOMPANYAMENT EN EL SEU DESENVOLUPAMENT (SIMIODA)", amb núm. de contracte
22000677, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 3.476.394,71 euros (IVA inclòs), determinat en part per preus
unitaris, i un valor estimat de 5.908.639,83 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 3.160.358,83 euros i import de l'IVA de
316.035,88 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
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desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.583.041,57 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200, un import
(IVA inclòs) d'1.893.353,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22731/23222 0200; 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. Declarar la improcedència de la revisió de preus amb
motiu de l'article 103 LCSP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
48. (18005114-004) Prorrogar per un període comprès des del 08.09.2022 fins el 07.06.2023
o fins a la formalització del nou contracte si és abans, el contracte 18005114-004 que té per
objecte "el Servei de tasques necessàries per a l'elaboració de propostes sobre el grau
d'arrelament social i per l'emissió del document de veïnatge de l'Ajuntament de Barcelona",
adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, amb NIF
B59960526, per un import total de 303.036,20 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 126.826,26 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 104.815,09 euros i import IVA de 22.011,17 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23162 0200. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 176.209,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
145.628,05 euros i import IVA de 30.581,89 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23162 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.
49. (22S08305) Aprovar el Memoràndum de Coordinació entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona relatiu a diversos
estudis, recerques i informes tècnics. Autoritzar i disposar a favor de l'INSTITUT D'ESTUDIS
REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA, amb NIF P0800013E, la despesa total
d'1.076.428,69 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23031 del pressupost
de l'any 2022, en concepte de transferència corrent per donar compliment a les finalitats de
l'esmentat Memoràndum. Facultar la Sra. Laia Claverol Torres, gerent de l'Àrea de drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la signatura del Memoràndum.
51. (22S06544) Atorgar una subvenció directa i de caràcter excepcional a favor de la l'entitat
Farmacèutics Mundi amb NIF núm. G46973715, per contribuir a la realització del projecte
"Ofensiva militar de la Fed. Rusa a Ucrania: Atención a PDI y/o Refugiada" seleccionat en el
marc de la Crida per a la resposta a una emergència determinada: Conflicte a Ucraïna,
impulsada per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de
Barcelona per un import de 80.000,00 euros, equivalent al 69,25% del cost total del projecte,
fixat en 115.520,00 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 a l'expedient; autoritzar,
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disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de 80.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
0200-48902-23291 del pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'entitat Farmacèutics Mundi
amb NIF núm. G46973715, 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 justificatiu amb aportació
d'informe d'un auditor, que constarà de Memòria d'actuació i Memòria econòmica justificativa
del cost de les activitats realitzades.
52. (22S06668) Atorgar una subvenció directa i de caràcter excepcional a favor de la l'entitat
Fundación UNICEF Comité Español, amb NIF núm. G84451087, per contribuir a la realització
del projecte "UNICEF- Crisi a Ucraïna" seleccionat en el marc de la Crida per a la resposta a
una emergència determinada: Conflicte a Ucraïna, impulsada per la Direcció de Justícia Global
i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona per un import de 80.000,00 euros,
equivalent al 75,59% del cost total del projecte, fixat en 105.837,12 euros, i amb un període
d'execució del 31/03/2022 fins al 31/08/2022, 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 noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que
consten a l'expedient; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de 80.000,00
euros, amb càrrec a l’aplicació 0200-48902-23291 del pressupost de l'exercici 2022, a favor
de l'entitat Fundación UNICEF Comité Español, amb NIF núm. G84451087, en concepte de
subvenció per al projecte esmentat; requerir l'entitat beneficiària, atesa la naturalesa jurídica
d'aquesta entitat com a membre del Sistema de les Nacions Unides, per tal que en un termini
no superior als sis mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat,
presenti les justificacions que s'ajustaran als procediments d'auditoria i control establerts al
respecte en la normativa específica del Sistema de Nacions Unides.
53. (22S06908) Atorgar una subvenció directa i de caràcter excepcional favor de la l'entitat
Comitè Català per als Refugiats - Catalunya amb ACNUR, amb NIF núm. G62655659, per
contribuir a la realització del projecte "Protecció i ajuda d'emergència per a la població
refugiada a causa del conflicte a Ucraïna" seleccionat en el marc de la Crida per a la resposta
a una emergència determinada: Conflicte a Ucraïna, impulsada per la Direcció de Justícia
Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona per un import de 80.000,00
euros, equivalent al 10,95% del cost total del projecte, fixat en 729.844,50 euros, i amb un
període d'execució de l'1/03/2022 fins al 31/08/2022, 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 a l'expedient; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa
de 80.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 0200-48902-23291 del pressupost de l'exercici
2022, a favor de l'entitat Comitè Català per als Refugiats - Catalunya amb ACNUR, amb NIF
núm. G62655659, en concepte de subvenció per al projecte esmentat; requerir l'entitat
beneficiària, atesa la naturalesa jurídica d'aquesta entitat com a membre del Sistema de les
Nacions Unides, per tal que en un termini no superior als sis mesos a comptar des de la data
de finalització del projecte subvencionat, presenti les justificacions que s'ajustaran als
procediments d'auditoria i control establerts al respecte en la normativa específica del
Sistema de Nacions Unides.
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54. (22S06440) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Coordinadora
pel Comerç Just i les Finances Ètiques 2022 per a l'execució del projecte "Sensibilitzant i
mobilitzant a la ciutadania cap a alternatives tèxtils sostenibles a Barcelona, amb una
perspectiva Nord-Sud", amb la finalitat contribuir a la justícia econòmica global mitjançant
l'articulació i promoció de les iniciatives de tèxtil sostenible amb visió Nord-Sud a Barcelona,
que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa prevista nominativament
al pressupost municipal per a l'any 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 6.1.a) i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
2010, per un import de 40.000,00 euros, equivalent al 48,19% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 83.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2022.
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades
en l'informe que consta en l'expedient; autoritzar i disposar, a favor de l'entitat Coordinadora
pel Comerç Just i les Finances Ètiques 2022, amb NIF núm. G67312769, la despesa total de
40.000,00 euros a càrrec de l'aplicació 0200/48889/23291 del pressupost de l'any 2022;
requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni; facultar a la
Ima. 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.
55. (22XC0060) Aprovar, l'Acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per l'assessorament ètic i
científic del Programa pilot que realitzarà l'Ajuntament de Barcelona d'introduir robots
assistencials per a persones grans. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta
d'Alcaldia i regidora de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la
signatura de l'esmentat Acord de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n
derivin.
56. (20220193-IMHAB) Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de
l'Habitatge de Barcelona per al desplegament i finançament d'una Oficina municipal de
rehabilitació per impulsar i tramitar els ajuts a la rehabilitació provinents dels fons europeus
Next Generation EU. Facultar la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de
Barcelona per a la signatura del Conveni així com l'adopció i formalització d'altres actes o
acords específics par a l'execució del Conveni que se'n derivin. Procedir a la inscripció del
Conveni en el Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de
28 de desembre de 2015.
Districte de Sants-Montjuïc
57. (22000555) Adjudicar el contracte núm. 22000555, que té per objecte "Gestió dels
serveis d'infància-ludoteques del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d'eficiència social"
a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E 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 d'1.294.062,38 euros. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària
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l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de 274.017,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un
import de 454.812,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0603; un import de 454.812,70 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un import de
110.419,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0603. 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
64.703,12 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. Establir la
durada del contracte a partir de l'1 d'octubre de 2022 , o a partir del dia següent a la data de
formalització del contracte, si fos posterior, i fins al 31 de juliol de 2025. Designar com a
responsable del contracte Lidia Pérez Parra. Alliberar la quantitat de 204.325,62 euros, en
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import de 43.265,84 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un import de
71.812,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0603; un import de 71.812,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un import de 17.434,74 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
58. (001_22002297) Aprovar l'expedient per a la contractació de gestió i dinamització de les
ludoteques, espais familiars i casals infantils del Districte d'Horta-Guinardó, amb núm. de
contracte 001_22002297, mitjançant tramitació ordinària i utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació d'1.452.342,42 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
2.400.566,00 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte;
convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat, amb
pressupost net 1.200.283,00 euros i import de l'IVA de 252.059,42 euros; i amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
259.532,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0607
D/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 259.532,63 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23212, un import (IVA inclòs) de
466.638,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0607
D/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 466.638,58 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23212; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
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59. (22002145) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Programa de Gent Gran del
Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de
contracte 22002145, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació d'1.320.248,15 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
2.433.911,65 euros. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte, i convocar la licitació per a la seva adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat,
amb pressupost net d'1.200.225,59 euros i import de l'IVA de 120.022,56 euros; i amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 609.280,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/227.19/232.31/06.08, un import (IVA inclòs) de 655.337,74 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08 i
un import (IVA inclòs) de 55.629,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08; 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 atès les característiques del contracte. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
60. (001_22002522) Aprovar l'expedient per a la contractació del servei de neteja,
descontaminació manteniment i reparació dels equips d'intervenció de foc estructural, dels
EPI, de la roba de la uniformitat i del tèxtil de parc, del Servei de prevenció, extinció
d'incendis i salvament, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 001_22002522,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert , amb un pressupost
base de licitació de 601.909,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 994.891,68 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 despesa de 601.909,46 euros, dels quals
497.445,84 euros corresponen al pressupost net i 104.463,62 euros a l'IVA, al tipus el 21%,
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 241.896,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària 0400 D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de 300.954,73 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22719/13612, un import
(IVA inclòs) de 59.058,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària 0400 D/22719/13612, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos posteriors a l'actual, atès que l'execució del contracte s'iniciarà a
l'exercici següent a la seva adjudicació; donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
61. (21004873-001) Modificar, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 21004873001 que té per objecte les obres de reforma de l'edifici situat al carrer Tàpies núm. 4, com a
comissaria de Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del PPT i amb
mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a la UTE ECOCLIMA BARCELONA SLCONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, SA, amb NIF U09841990, per un import màxim
de 108.671,06 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
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l'expedient; ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 108.671,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 89.810,79
euros i import IVA de 18.860,27 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/63202/13212 0400; fixar en 4.490,54 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia; requerir l'adjudicatari per tal que comparegui
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació d'aquest acord.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
62. (22XC0096) Aprovar el protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, M.P. (CSIC) per a l'ampliació
de l'ecosistema científic de la ciutat de Barcelona, amb una durada màxima de cinc anys a
comptar des de la seva signatura, que té per objecte establir les bases de col·laboració entre
les parts signants per impulsar un projecte d'ampliació dels espais del CSIC, destinats al
funcionament ordinari i necessitats pròpies del CMIMA i d'altres estructures de l'organisme a
Catalunya amb un marcat accent d'activitats de transferència de coneixement, divulgació
científica i connexió amb la ciutadania, en especial en temàtiques relacionades amb el medi
marí. Facultar el tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament
de Barcelona, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat protocol de
col·laboració, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
63. (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'11.300,00 euros, dels quals 6.950,00 euros amb càrrec a la l'aplicació pressupostària
D/48904/92417 del pressupost 2022 i 4.350,00 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/la regidor/a competent per raó de la matèria 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.
Districte de Ciutat Vella
64. (22XC0230) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte
de Ciutat Vella, i el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per a la
gestió de la plaça Joan Coromines. Facultar el regidor del Districte de Ciutat Vella, Im. Sr.
Jordi Rabassa Massons, per a la signatura d'aquest conveni.
Districte de Sants-Montjuïc
65. (22000606) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Servei de prevenció i convivència
del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures d'eficiència social", amb núm. de contracte
22000606, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
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pressupost base de licitació de 672.068,50 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.221.942,72 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 610.971,36 euros i import de l'IVA de 61.097,14 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 336.034,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92414 0603, un import (IVA inclòs) de 336.034,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 0603; 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 Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de les Corts
66. (22XC0228) Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general
entre l'Ajuntament de Barcelona i El Corte Inglés SA, per tal de regular la col·laboració que
durà a terme El Corte Inglés SA en els actes programats a la Festa Major 2022 del Districte
de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la
campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva
formalització fins a 31 de desembre de 2022. Facultar l'Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany,
regidor del Districte de les Corts, la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots
aquells documents que se'n derivin.
67. (22XC0231) Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general
entre l'Ajuntament de Barcelona i el Centre Comercial l'Illa Diagonal, per tal de regular la
col·laboració que durà a terme el Centre Comercial l'Illa Diagonal en els actes programats a la
Festa Major 2022 del Districte de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest
Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del
dia següent a la seva formalització fins a 31 de desembre de 2022. Facultar l'Im. Sr. Joan
Ramon Riera Alemany, regidor del Districte de les Corts, la signatura de l'esmentat Conveni,
així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de Sant Andreu
68. (09-CONV-646/2022) Aprovar inicialment la proposta per desenvolupar un projecte de
gestió cívica a l'equipament del Casal de Barri de Sant Andreu, a favor de l'entitat "Federació
d'entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar; fer constar que l'entitat
"Federació d'entitats socioculturals i de lleure Sant Andreu de Palomar", és una entitat sense
ànim de lucre, que té per objecte activitats socioculturals pròpies de la gestió cívica, amb seu
social al carrer Bascònia, núm. 15 baixos de Barcelona, i compta amb una antiguitat de més
de 5 anys en la gestió de l'equipament; sotmetre a informació pública aquest acord durant un
termini de 20 dies hàbils mitjançant publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al DOGC, al portal de transparència de l'Ajuntament i en el taulell d'anuncis
municipal, d'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; advertir que si una vegada finalitzat
el termini d'informació pública s'haguessin formulat al·legacions o sol·licituds per part d'altres
entitats sense ànim de lucre interessades que presentin i compleixin amb els requisits i la
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capacitat per a la Gestió Cívica, d'acord a l'article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre,
Carta municipal de Barcelona, s'iniciarà el procediment de concurrència pública. Notificar el
present acord a la Taula de Patrimoni Ciutadà.
69. (SAP 22S07068) Aprovar la convocatòria de l'edició 2022 del Premi Sant Andreu, de
conformitat amb les bases del Premi Sant Andreu aprovades per la Comissió de Govern de 2
de juny de 2022 (BOPB 9.6.2022) i s'iniciï el termini de presentació de sol·licituds, des del dia
hàbil següent a la publicació d'aquesta convocatòria i fins al dia 15 d'octubre de 2022;
publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Barcelona i inserir una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
70. (22XC0202) Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de l'Institut Ramon Llull
i l'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Andreu- per a la coorganització de l'edició
2022 del Programa Internacional de Comissariat "SAC-FIC Curatorial Residency Program;
facultar la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura del conveni esmentat, així
com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de Sant Martí
71. (22S08267) Aprovar les Bases particulars del procediment de pública concurrència per
adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar. Convocar la concurrència pública
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
50.000,00 euros del pressupost de l'any 2023 i 50.000,00 euros del pressupost de l'any
2024, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 489.03 924.16 06.10, condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents, atès que
l'execució de la gestió cívica s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
72. (22S08268) Aprovar les Bases particulars del procediment de pública concurrència per
adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri La Palmera. Convocar la concurrència pública 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 30.000,00
euros del pressupost de l'any 2023, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 489.03
924.16 06.10, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents, atès que l'execució de la gestió cívica s'iniciarà l'exercici següent a la seva
autorització.
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (DP-2022-28620) Adquirir a títol de compravenda, en l'estat d'ocupació actual, a la
senyora Maria Asunción Solsona Martori i al senyor Miguel Sabadell Rodrigo, l'immoble situat
al carrer Navas de Tolosa núm. 245 (finca registral 60.422 del Registre de la Propietat núm.
10 de Barcelona), en exercici del dret de tempteig que ostenta l'Ajuntament de Barcelona, en
virtut dels articles 1 i 2 de les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de l'àrea
de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre de
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2018 per la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona; aprovar com a preu de la
compravenda l'import d'1.385.000,00 euros; autoritzar, disposar i abonar, el preu de la
compravenda amb càrrec a l'aplicació 0701 62284 15211 del pressupost 2022, a favor de
cadascú dels copropietaris, d'acord amb el seu percentatge de meitat indivises en la propietat
i segons el següent desglossament: a la senyora Maria Asunción Solsona Martori, un preu per
import de 692.500,00 euros; i al senyor Miguel Sabadell Rodrigo, un preu per import de
692.500,00 euros; encarregar a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
la gestió i administració del immoble esmentat per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer
social i assequible i, en el seu cas, prèvia tramitació i acord de l'òrgan competent i l'addenda
corresponent, pugui vincular i destinar aquest immoble a les finalitats previstes al Text Refós
del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 entre l'Ajuntament de
Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del
sector de l'habitatge, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 29
d'octubre de 2021; formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal;
inscriure-la en el Registre de la Propietat; i incorporar aquest bé a l'epígraf de béns immobles
de l'Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal d'Urbanisme.
2. (DP-2022-28621) Adquirir, a títol de compravenda, en l'estat d'ocupació actual, a la
societat PATRIOT PROPCO I, SLU, amb NIF B66832015, les entitats: local 1, local 2, entresòl
primera, entresòl segona, primer primera, primer segona, primer tercera, segon primera,
segon segona, segon tercera, tercer primera, tercer segona, tercer tercera, quart primera,
quart segona, quart tercera i àtic porta única (finques registrals núm. 9913, 9915, 9917,
9919, 9921, 9923, 9925, 9927, 9929, 9931, 9933, 9935, 9937, 9939, 9941, 9943, 9945 de
la secció 3a del Registre de la Propietat núm. 1 de Barcelona) de la finca situada al carrer
Jaume Giralt núm. 7, en exercici del dret de tempteig que ostenta l'Ajuntament de Barcelona,
en virtut dels articles 1 i 2 de les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de
l'àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre
de 2018 per la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona; APROVAR com a preu de
la compravenda l'import de 3.500.000,00 euros; autoritzar, disposar i abonar, el preu de la
compravenda amb càrrec a l'aplicació 0701 62241 15211 del pressupost de l'any 2022, a
favor de la propietària, la societat PATRIOT PROPCO I, SLU, amb NIF B66832015; encarregar
a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió i administració de les
finques per tal de destinar-les a habitatge de lloguer social i assequible i, en el seu cas, prèvia
tramitació i acord de l'òrgan competent i l'addenda corresponent, pugui vincular i destinar les
finques a les finalitats previstes al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el
9 de novembre de 2021 entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del sector de l'habitatge, aprovat per acord del
Plenari del Consell Municipal en sessió de 29 d'octubre de 2021; formalitzar la compravenda,
prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega
econòmica per a la Corporació municipal; inscriure-la en el Registre de la Propietat; i
incorporar els habitatges a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal com a béns
afectats al Patrimoni Municipal d'Urbanisme i els locals com a béns patrimonials.
3. (21-SJS-035) Aprovar el conveni de cessió d'ús del solar situat al carrer Montanyans núm.
12 de Barcelona per part de Miguel González Iglesias, Isabel González Iglesias, Florinda
González Iglesias i Inmaculada Concepción González Iglesias, Jordi Alier Baiges, Montserrat
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Alier Bages, Eva Alier Novo i Luis Alier Gimenez, propietaris que entre tots tenen la 64,42 part
del solar, a favor de l'Ajuntament de Barcelona. Facultar el regidor del Districte de Ciutat
Vella per a la signatura d'aquest conveni.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
4. (22S06869) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció de concessió directa nominativa pel desenvolupament del projecte de la Secretaria
Tècnica de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) 2022, per un
import de 70.000,00 euros, equivalent al 74,00% del cost total del projecte que ascendeix a
la quantitat total de 94.000,00 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 6.1 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions municipals de
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre de
2010. Autoritzar i disposar a favor de l'entitat Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, amb NIF G63327696, la despesa per un import de 70.000,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/48626/92417 del pressupost de l'any 2022. Requerir a
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31 de
desembre de 2022, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb
el pacte setè del conveni. Facultar el/la regidor/a competent per raó de la matèria per a la
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
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