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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 7 de juliol de 2022.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 7 de juliol de 2022, s'hi reuneix la
Comissió de Govern, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz Cid, Laia
Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell,
Pau Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez i Francesc Xavier
Marcé Carol, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència la Ima. Sra. regidora Maria Rosa Alarcón Montañés i els Ims. Srs.
regidors Jaume Collboni Cuadrado i Joan Ramon Riera Alemany.
També hi és present la gerent municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.00 h.
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera sessió
del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a conseqüència de
l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part decisòria / executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (FD 2022-07/12) Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la Fundació Navegació
Oceànica de Barcelona aprovada pel Patronat de la fundació en la sessió de 27 de maig de
2022, amb l'objecte de canviar la seva denominació per "Fundació per la Navegació Oceànica
Barcelona. CA 2024", modificar la composició del Patronat de la fundació i d'altres
modificacions adients d'acord amb la redacció que consta en l'expedient administratiu.
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Sotmetre aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació pública per un termini
de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, en el cas de no presentar-s'hi al·legacions, tenirlos per definitivament aprovats. Inscriure la modificació dels estatuts de la Fundació
Navegació Oceànica de Barcelona en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya. Facultar l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia d'Economia,
Treball, Competitivitat i Hisenda per a efectuar els tràmits i signar els documents necessaris
per a l'execució del present acord. Notificar el present acord als altres patrons, per al seu
coneixement i efectes.
2. (20220266) Dotar els crèdits necessaris a les següents partides del pressupost municipal
de
l'any
2022:
0200/20200/23013,
0200/20200/23254,
0200/21201/23013,
0200/22300/23013,
0200/22606/23252,
0200/22615/23161,
0200/22699/23011,
0200/22703/23032,
0200/22719/23011,
0200/23300/23252,
0200/63873/15131
i
0300/48637/92511, segons el detall que consta a l'Annex I, que forma part d'aquest acord a
tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
3. (EM 2022-05/08) Aprovar definitivament l'expedient de modificació de crèdit del
Pressupost de l'exercici 2022 de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona per un import de
574.827,36 euros, de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per un import de
47.491,04 euros, de l'Institut Municipal de Serveis Socials per un import de 665.014,87
euros, de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per import de 48.639,51 euros, i de l'
Institut Municipal de Barcelona Esports per un import de 37.888,36 euros en concepte de
suplement de crèdit, per finançar les actuacions detallades en la documentació que s'inclou a
l'expedient, a càrrec de la incorporació de Romanent líquid de Tresoreria disponible de
l'exercici 2021.
4. (22XF0609) Aprovar l'expedient 22XF0609 de reconeixement de crèdit per un import de
172,57 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any
2019 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de CAIXABANK, S.A., amb NIF
A08663619. Autoritza, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 172,57
euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2022 i aplicació
pressupostària 0701/22699/92011, a favor de CAIXABANK, S.A., amb NIF A08663619.
5. (F-2204) Autoritzar l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)
per formalitzar préstecs hipotecaris a llarg termini destinats al finançament de dos
promocions d'habitatges al carrer Maresme i al carrer Palamós, d'acord amb les condicions i
els imports que es descriuen en l'annex i que consten a l'expedient.
6. (DP-2022-28581) Cedir gratuïtament a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona (IMHAB), la participació indivisa del 95,615 per cent, de propietat municipal, de la
finca del carrer Marroc núm. 128-134 (finca registral 24742 del Registre de la Propietat 30 de
Barcelona), per a la construcció i gestió d'una promoció d'habitatges de protecció oficial en
règim de lloguer, així com un equipament comunitari en planta baixa de conformitat amb el
planejament urbanístic, i d'acord amb allò que disposa els articles 49 i 50 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988 i els articles 166.2 i 167.1 del Decret
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Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme;
sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent esment
de l'afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en
els termes de l'article 50 del Reglament al·ludit i amb subjecció a les previsions de l'article
170 del Text Refós esmentat; i facultar l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
7. (23/2022) Atorgar la Medalla d'Honor de Barcelona 2022 als ciutadans, ciutadanes i
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, d'acord amb
la relació que consta a l'expedient, com a mereixedors i mereixedores d'aquest guardó,
perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al
desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics.
8. (4/2022 SD) Atorgar la medalla d'honor al mèrit i al sofriment, i les plaques de
reconeixement als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona que figuren en les relacions
que consten als expedients 42/2022 RH, 45/2022 RH i 46/2022 RH en la categoria que
correspongui, d'acord amb els informes que hi figuren, el dictamen de la Comissió de
Valoració i amb allò previst al Reglament d'Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del
Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els
efectes econòmics previstos per a les medalles de la categoria d'argent a l'article 5 del citat
Reglament.
9. (5/2022 SD) Atorgar la medalla d'honor al mèrit, en la categoria d'argent, a l'Intendent
Major de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. TIP. 18476, en reconeixement a la seva
trajectòria professional i per les nombroses intervencions en les quals ha destacat de forma
rellevant, tot d'acord amb el dictamen de la Comissió de Valoració i amb el previst a l'article
4.2.2 apartat a) del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana
de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de
1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les
medalles de la categoria d'argent a l'article 5 del mateix Reglament.
10. (6/2022 SD) Atorgar les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la categoria
d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia Urbana de
Barcelona que figuren en la relació que consta a l'expedient, d'acord amb el dictamen de la
Comissió de valoració i de conformitat amb la Disposició Addicional del Reglament d'Honors i
Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de
2018, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana de
Barcelona.
11. (7/2022 SD) Desestimar les sol·licituds de concessió de la medalla d'honor al mèrit i al
sofriment als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona que figuren en les relacions que
consten als expedients 43/2022 RH, 47/2022 RH 48/2022 RH, 49/2022 RH, 51/2022 RH,
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92/2021 RH i 120/2021 RH atès que, d'acord amb els informes i amb el dictamen de la
Comissió de Valoració, no s¿ha apreciat la concurrència dels requisits necessaris establerts al
Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat
el 25 de maig de 2018.
12. (8/2021 SD) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'informació pública
del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en el sentit que es desprèn de
l'informe tècnic de 27 de maig de 2022 emès pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament, que figura a l'expedient; aprovar definitivament el DUPROCIM amb
les modificacions introduïdes; comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil
de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l'article 6.2 del Decret 155/2014, de 25
de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels
plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació
conjunta, i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal
13. (144/2022) Modificar l'annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l'Acord del
Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de
Treball, tal i com es detalla a l'annex, que consta a l'expedient. Publicar aquest acord i el seu
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal.
14. (3/2022 SD) Dotar els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost
municipal de l'any 2022: 0400/16200/13213, 0400/21300/13612, 0400/21400/13211,
0400/22103/13211, 0400/22610/13011, 0400/22719/13211 i 0400/63322/13212, segons el
detall que consta a l'Annex I, que forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a
les despeses contretes en exercicis anteriors.
15. (22XF0559,560, 561, 621, 89, 91, 98, 705, 6, 7, 22, 3, 32 ) Aprovar els expedients de
reconeixement de crèdit 22XF0559, 22XF0560, 22XF0561, 22XF0621, 22XF0689, 22XF0691,
22XF0698, 22XF0705, 22XF0706, 22XF0707, 22XF0722, 22XF0723 i 22XF0732 pels imports,
conceptes i a favor de les empreses que consten a l'annex, i per les factures que s'hi
indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en
l'exercici corresponent. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les despeses pels
imports indicats a l'annex i amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2022, i a les
aplicacions pressupostàries en l'annex indicades.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
16. (22SD0028NT) Primer.- Resoldre les al·legacions formulades durant el període
d'informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança d'ús de les vies i
els espais públics per a l'establiment de la prohibició de consumir tabac i d'utilitzar altres
dispositius d'alliberament de nicotina a les platges de Barcelona, acordada per la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en sessió de 17 de maig de 2022, d'acord
amb l'informe de resposta d'al·legacions de data 11 de juliol de 2022 que obra a l'expedient a
efectes de motivació. Segon.- Aprovar-la definitivament d'acord amb el text articulat que
consta a l'expedient. Tercer.- Publicar el present acord així com el text íntegre de
l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web de
l'Ajuntament. Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb trasllat del text de la
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modificació i de l'informe resposta d'al·legacions trasllat del text de la modificació i de
l'informe de resposta de les al·legacions.
17. (CO 2022-07/11) Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs
que amplien l'àmbit territorial, modifiquen l'estructura dels òrgans de govern i administració i
preveuen la incorporació de la Generalitat de Catalunya i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
al Consorci. Sotmetre aquest acord d'aprovació de la modificació dels estatuts a informació
pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò previst a l'article 313.3 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals;
i de no presentar-s'hi al·legacions, s'entendrà per definitivament aprovat. Delegar al Consorci
del Besòs la publicació conjunta dels anuncis de l'aprovació inicial i definitiva de la modificació
dels estatuts.
18. (20220259) Dotar el crèdit necessari a l'aplicació pressupostària 0502/22120/16511 del
pressupost municipal de l'any 2022, segons el detall que consta a l'Annex I, que forma part
d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors i
que es detallen en l'esmentat annex
Districte de Sant Martí
19. (20PL16771) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la rehabilitació i ampliació de
l'edifici industrial "La Favorita", situat al carrer Roc Boronat 47-53 i carrer Llull 143; promogut
pel Sr. Joan Ignasi Casanovas-Permanyer Planadecursach, amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de
Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta a
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna la seva
conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell Municipal.
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
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A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
C) Part decisòria / executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.
a) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (2022/112 (IMPD)) Iniciar en compliment del Conveni entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
sobre polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb mobilitat
reduïda del municipi de Barcelona en el període 2016-2022; i d'acord amb els articles 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'expedient per a la
contractació mitjançant procediment obert el servei públic del transport especial "porta a
porta" per a persones amb mobilitat reduïda. El servei es presta preferentment en vehicle
adaptat i ha de donar resposta a les necessitats de mobilitat de les persones usuàries del
servei en base a desplaçaments de caràcter fix i esporàdic que els permetin garantir i/o
afavorir la seva integració amb l'entorn. Subsidiàriament, el servei es pot prestar en vehicle
no adaptat tipus turisme de fins a 9 places inclòs conductor, i tindrà una durada de dos anys i
tres mesos i un pressupost base de licitació de 12.618.300,41 euros, sent el valor estimat de
19.648.350,70 euros. Resta supeditat a la condició suspensiva de l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual de l'Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, els plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquest contracte,
amb tramitació pel procediment obert i ordinari, amb pluralitat de criteris, de conformitat
amb el que estableix l'article 145 de la LCSP. Convocar la licitació per a la seva adjudicació.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
2. (2022-02-DPEF) Declarar d'utilitat municipal els habitatges en cessió d'ús per part de
cooperatives d'habitatge que gestiona l'entitat sense ànim de lucre Sostre Cívic SCCL situats
al carrer Princesa, núm. 49, de Barcelona, als efectes del que preveu l'art. 9.10 de
l'ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per a l'aplicació de la
bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles corresponent a
l'exercici 2022 i següents. i donar-ne trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.
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3. (DP-2022-28510) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de
l'ús privatiu a favor de Icària Iniciatives Socials, SAL respecte de la finca resultant 7b (b) del
projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana (modificat) del Subsector nº 11 del PMU
per a la Reforma Interior del Sector Llull - Pujades (Ponent), al barri de El Parc i la Llacuna
del Poblenou del Districte de Sant Martí, amb caràcter onerós i un termini de cinquanta anys,
per seguir prestant la seva activitat de centre ocupacional per a persones amb discapacitats
psíquiques o plurideficients, d'acord amb els seus estatuts i amb el projecte de reparcel·lació
del Pla de Millora Urbana esmentat; sotmetre'l a informació pública durant el termini de vint
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió directament a Icària Iniciatives
Socials SAL; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
4. (12/2022) Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda
d'Animals (OPTVA); sotmetre-la a informació pública per un període de 30 dies, a comptar
des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
5. (22SD0033NT) Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora dels
Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) aprovada per acord del Plenari
del Consell Municipal, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2011, modificada per acords del
29 de juny de 2018 i pel Decret de l'Alcaldia de 25 de maig de 2018 en relació amb la
modificació dels seus annexes. Sotmetre-la al tràmit d'informació pública per un termini de
trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, termini durant el qual podrà ser objecte d'examen i al·legacions. Publicar-la també
a la Gaseta Municipal i al web de l'Ajuntament de Barcelona. Notificar aquest acord als
interessats.
6. (02-2016LL28588) Acordar la declaració d'interès i utilitat municipal de les obres de
reforma sobre façana realitzades a l'edifici conegut com Edifici de la Unión y el Fénix Español,
situat al Passeig de Gràcia 21, emparades per l'atorgament de la llicència d'obres 022016LL28588 de data 21 de setembre de 2017; concedir a la societat ALLIANZ CIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS SA (A-28.007.748) la bonificació del 50% sobre la quota de
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades,
donat que s'ajusten a allò establert en l'article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es
tracta d'una obra en edifici catalogat d'interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural
català (nivell de protecció B segons la Llei 9/1993); notificar a l'interessat i donar-ne trasllat a
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
7. (02-2019LL22140) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
de reforma interior puntual del pavelló 10, planta 1ª i del pavelló 12, planta 2ª, així com de
l'actuació puntual en la façana del Carrer Provença amb substitució de fusteries exteriors,
realitzades a l'Hospital Clínic de Barcelona, sense afectació de l'estructura de l'edifici ubicat al
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Carrer Villarroel núm. 170, emparades per l'atorgament de la Llicència d'obres 022019LL22140 el 15 d'octubre de 2020; concedir a l'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA (Q0.802.070-C) la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades, atès que s'ajusten a allò
establert en l'article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, ja que es tracta d'unes obres d'interès i
utilitat municipal, destinades a equipament comunitari, executades en terreny qualificat com
equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic; notificar a l'interessat i donar-ne
trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
8. (06-2019CD21936) Declarar d'especial interès i utilitat municipal les obres realitzades pel
Sr. Fernando Osés Borés a l'empara del comunicat diferit núm. 06-2019CD21936, admès en
data 26 de juny 2019, per a la realització de les següents actuacions: (i) Obres de reforma
interior en un habitatge sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o
inclosos en conjunts protegits (O-2l-3b1), a l'emplaçament plaça de la Llibertat, 20, principal
2a, de conformitat amb l'article 7è apartat 1 de l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2019
reguladora de l'ICIO. Concedir al Sr. Fernando Osés Bores una bonificació del 35% de la
quota de l'Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres generada per les obres
realitzades, essent l'import abonat per l'ICIO de 696,80 euros (ja aplicada una bonificació de
l'ICIO del 35%, tot i no constar detallada expressament en el càlcul) - calculat sobre el
pressupost inicial de l'obra -, donat que es reuneixen les condicions previstes per l'article 7è
apartat B3 de l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2019, atès que la finca situada a la plaça de la
Llibertat, 20, principal 2a, forma part del conjunt de la plaça de la Llibertat, amb identificador
de la fitxa de catàleg 2585 i amb nivell de protecció de Béns amb elements d'interès (C).
Donar trasllat del present acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Notificar-lo a la part interessada.
9. (07-2021LL47619) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
de rehabilitació i consolidació del pavelló de Nostra Senyora de la Puríssima de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 176-171, i de conformitat
amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2022, concedir a FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE
LA SANTA CREU I SANT PAU la bonificació del 95% sobre la quota de l'Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 20 de
maig de 2022 (exp. 07-2021LL47619) a la part amb protecció; donat s'ajusta a allò establert
en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que són obres en edifici declarat Monument
Històric - Artístic d'Interès Nacional (nivell de protecció A) per a la seva rehabilitació i
consolidació; i donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
10. (10-2021LL33642) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents en
substitució de cobertes de fibrociment a la nau ubicada al carrer Pellaires 30-38, que van ser
autoritzades per llicència d'obres majors amb número d'expedient l0-2021LL33642, a efectes
de concessió de bonificació sobre la quota de l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres,
i concedir a la Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto la bonificació
del 50% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre
les esmentades obres donat que resulta procedent, d'acord amb allò que estableix L'article 7è
de L'Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen en un edifici inclòs en el catàleg
del Patrimoni cultural català amb nivell de protecció B. Donar trasllat a l'Institut Municipal
d'Hisenda als efectes pertinents.
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11. (10-2021LL54038) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents en
l'ampliació amb construcció de nova planta de l'escola modular ubicada al carrer Zamora 115119 emparades per la llicència d'obres majors amb número d'expedient 10-2021LL54038 a
efectes de concessió de bonificació sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres, i concedir al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota
de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades
obres donat que resulta procedent, d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança
Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl
qualificat d'equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l'article 212 de les
NUPGM. Donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
12. (10-2022CI02573) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres de reforma
interior, amb realització d'instal·lacions comunes i actuació en façanes a realitzar en el Centre
d'Assistència Primària ubicat al carrer Concili de Trento 25 a l'empara de la comunicació
d'obres tramitada amb número d'expedient 10-2022CI02573; concedir a l'Institut Català de la
Salut la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança
Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl
qualificat d'equipaments (7b) i en un equipament d'assistència sanitària dels inclosos a
l'article 212 b) de les NUPGM. Donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.
13. (10-2022CI02775) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres d'actuació en
façanes a realitzar en el Centre d'Assistència Primària ubicat al carrer Pere Vergés 3 a
l'empara de la comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient l0-2022CI02775;
concedir a l'Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò que
estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una
entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d'equipaments (7b) i en un equipament
d'assistència sanitària dels inclosos a l'article 2l2b) de les NUPGM. Donar trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
14. (10-2022CI08767) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres de reforma
interior amb afectació puntual d'estructura i de façanes a realitzat en el Centre d'Assistència
Primària ubicat al carrer Ramon Turró 337-339 a l'empara de la comunicació d'obres
tramitada amb número d'expedient 10-2022CI08767; concedir a l'Institut Català de la Salut
la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres;
donat que resulta procedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal
2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat
d'equipaments (7tl) i en un equipament d'assistència sanitària dels inclosos a l'article 212 b)
de les NUPGM. Donar trasllat a l'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
15. (10-2022CI11508) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents en
la substitució de vidres per malla tensada d'acer inoxidable, que s'han de realitzar a l'edifici
conegut com la Incubadora de Glòries, que s'ubica al carrer Llacuna 156-162 a l'empara del
comunicat immediat d'obres 10-2022CI11508, a efectes de concessió de bonificació sobre la
quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i concedir al Barcelona Activa SAU
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la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que
recau sobre les esmentades obres donat que resulta procedent, d'acord amb allò que
estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1. en tant que les obres es realitzen per una
entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d'equipaments i van destinades a un equipament
dels inclosos a l'article 212 de les NUPGM. Donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als
efectes pertinents.
16. (10-2022CI12052) Declarar d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents en
reforma interior i actuacions en façana realitzades a l'Escola Bogatell situada al carrer Ramon
Turró 58-76 a l'empara del comunicat immediat d'obres l0-2022C112052, als efectes de
concessió de bonificació sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i
concedir al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres donat que
resulta procedent, d'acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1, en
tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat
d'equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l'article 212 de les NUPGM.
Donar trasllat a l’Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
17. (10-2021CI55941) Declarar la improcedència de considerar d'especial interès o utilitat
municipal les obres d'actuació en mitgeres amb instal·lació de bastides per a la implantació
d'un jardí vertical que s'han de realitzar a la mitgera del solar ubicat carrer Àlaba 24-28 a
l'empara de la comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 10-2021CI55941;
denegar a l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya la bonificació del 65% sobre la
quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta improcedent
d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es
realitzen en un sòl no qualificat d'equipaments (22arrobaT) i que no es realitzen en cap dels
equipaments comunitaris inclosos a l'article 212 b) de les NUPGM. Donar trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Districtes de l'Eixample i Sant Martí
18. (22PL16899) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació dels sòls situats
al costat nord del Pont de Marina i per a l'ajust viari del carrer de Ribes entre els carrers de
Roger de Flor i Sardenya, d'iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d'un mes i
sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
Retirada
Districte de Ciutat Vella
19. (1BC 2021/168) 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; aprovar definitivament el Projecte executiu de
reurbanització de la Via Laietana des del carrer Dr. Joaquim Pou a la plaça Antoni Maura
(Tram 2.1), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb
l'informe Tècnic del Projecte de data 22 de desembre de 2021, que qualifica el Projecte amb
una B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obres), que figura a l'expedient
10
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 d’agost del 2022

CSV: 6c7b-f620-7845-d17f

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
4.852.804,06 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa
parcialment l'Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un
import de 32.918.246,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per
tant forma part d'una unitat superior, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; aprovar el conveni específic de cessió d'instal·lacions i servitud de pas
sobre terrenys a favor d'Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i facultar
la gerent d'Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; notificar-ho als interessats en aquest
procediment; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en
un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament.
20. (1BC 2019/167) Estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat en data
22 de març de 2022 pel senyor Jordi Díez Díez, en nom i representació de la societat SABA
APARCAMIENTOS SA (SABA) contra l'acord adoptat per la Comissió d'Ecologia i Urbanisme en
data 15 de febrer de 2022, en virtut del qual es va aprovar definitivament (i) Avantprojecte
de la reforma de la Via Laietana i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de
Barcelona, d'iniciativa municipal, i també es va aprovar definitivament el (ii) Projecte executiu
de reurbanització de la Via Laietana, des de la Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (expedient 1BC 2018/121), en el
sentit d'admetre la possibilitat de que els usuaris sortints de l'aparcament de Catedral puguin
circular per l'únic carril ascendent, sempre que la mesura tingui un impacte assumible en el
transport públic, d'acord amb els termes que consten a l'informe emès conjuntament per les
Gerències de l'Arquitecte en Cap, Mobilitat i Infraestructures, Medi Ambient, i Districte de
Ciutat Vella de data 5 de juliol de 2022 que als efectes de motivació s'incorpora al present
acord. Notificar aquest acord a la part interessada.
21. (1BC 2019/167) Estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat en data
22 de març de 2022 pel senyor Alfred Morales Fernández, en nom i representació de la
societat BARCELONA D'APARCAMENTS MUNICIPALS (BAMSA) contra l'acord adoptat per la
Comissió d'Ecologia i Urbanisme en data 15 de febrer de 2022, en virtut del qual es va
aprovar definitivament (i) Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el carrer
Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, i també es va
aprovar definitivament el (ii) Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des de la
Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de
Barcelona (expedient 1BC 2018/121), en el sentit d'admetre la possibilitat de que els usuaris
de l'aparcament de l'avinguda Francesc Cambó puguin circular per l'únic carril ascendent,
sempre que la mesura tingui un impacte assumible en el transport públic, d'acord i en els
termes que consten a l'informe emès conjuntament per les Gerències de l'Arquitecte en Cap,
Mobilitat i Infraestructures, Medi Ambient i Districte de Ciutat Vella de data 5 de juliol de
2022 que als efectes de motivació s'incorpora al present acord. Notificar aquesta resolució a
la part interessada.
Districte de Sant Andreu
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22. (22PL16925) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità als àmbits La Maquinista - Potosí al
districte de Sant Andreu, d'iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d'un mes i
sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
Retirada
b) Proposicions
D)Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de Govern
els dóna la seva conformitat.
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 30 de juny de 2022, l'esborrany
de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comunica la resolució
següent:
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Única. (22/0040-00-CP/01) Resolució del gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, de 21/06/2022, que adjudica el contracte de la prestació del servei de conservació
de la jardineria del Parc de Cervantes i les zones d'influència i la inserció laboral de col·lectius
amb especials dificultats d'inserció laboral, amb mesures de contractació pública sostenible
(reservat a centres especials de treball d'iniciativa social d'acord amb la disposició addicional
4ª LCSP) a l'empresa Fundació Privada Tallers de Catalunya, amb NIF G58710435, per un
import de 848.535,95 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini d'execució de 2 anys i
pròrrogues.
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b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (020/2022/DSSG) Informar, en el marc de l'acord de 7 de juny de 2013, sobre participació
de l'Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya que
incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, en
desenvolupament de l'article 3 c) del Reglament de la Comissió Mixta Generalitat de
Catalunya - Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de
Barcelona, el posicionament de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb la iniciativa
normativa següent: Memòria preliminar de l'avantprojecte de llei per la qual es regulen
determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància, en els termes de
l'informe elaborat pels serveis jurídics municipals que consta a l'expedient i que constitueix la
seva motivació. Notificar a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el
present acord, així com l'informe esmentat, relatiu al posicionament municipal sobre aquesta
iniciativa normativa.
2. (140/2022) Aprovar el Decret de Comissió de Govern pel qual es regula la prestació del
servei en modalitat de teletreball del personal de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats
del grup municipal adherides al vigent Acord de condicions de treball, que figura en el
document annex que consta a l'expedient. Publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província, a la
Gaseta Municipal i al web municipal. Donar compte d'aquest acord al Plenari del Consell
Municipal.
Retirada
3. (22001374) Iniciar l'expedient per a la contractació dels serveis de distribució, enganxada i
retirada de productes de comunicació i d'informació a equipaments, comerços, porteries, i si
s'escau, prèvia manipulació, ordenació, classificació i embalatge dels departaments de
comunicació dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, de la Direcció de
Serveis Publicitaris, de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat i d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de l'Ajuntament de
Barcelona, amb núm. de contracte 22001374, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 828.980,01 euros
(IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.575.747,13 euros,
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, LOT 1: Direcció de Serveis Publicitaris,
Districte de Gràcia i Districte de Sarrià, per un import de 165.000,02 euros IVA inclòs; - LOT
núm. 02, LOT 2 Direcció de comunicació de l'Àrea de cultura, educació, ciència i comunitat,
Direcció de comunicació d'Economia, recursos, promoció econòmica i agenda 2030; i Districte
de Sant Andreu, per un import de 160.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, LOT 3
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Districte d'Horta-Guinardó, Districte de Sant Martí i Districte de Nou Barris, per un import de
166.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, LOT 4 Direcció de comunicació de l'Àrea
d'Ecologia Urbana i Districte de les Corts, per un import de 173.000,00 euros IVA inclòs; LOT núm. 05, LOT 5 Districte de Sants Montjuïc, Districte de l'Eixample i Districte de Ciutat
Vella, per un import de 164.979,99 euros IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 685.107,44 euros i import de l'IVA de 143.872,57
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 22.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i
a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0609, un import (IVA inclòs) de 22.500,00 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/43338 0700, un
import (IVA inclòs) de 14.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0800, un import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0609, un import
(IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/43338 0700, un import (IVA inclòs) de 20.000,01 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0800, un import
(IVA inclòs) de 7.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0609, un import (IVA inclòs) de 7.500,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/43338 0700, un import
(IVA inclòs) de 5.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0800, un import (IVA inclòs) de 29.250,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601, un import
(IVA inclòs) de 17.242,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0602, un import (IVA inclòs) de 15.375,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0603, un import
(IVA inclòs) de 38.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0601, un import (IVA inclòs) de 22.990,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602, un import
(IVA inclòs) de 20.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0603, un import (IVA inclòs) de 9.750,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601, un import
(IVA inclòs) de 5.747,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0602, un import (IVA inclòs) de 5.125,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0603, un import
(IVA inclòs) de 10.875,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0604, un import (IVA inclòs) de 54.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0500, un import
(IVA inclòs) de 14.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0604, un import (IVA inclòs) de 72.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0500, un import
(IVA inclòs) de 3.625,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0604, un import (IVA inclòs) de 18.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0500, un import
(IVA inclòs) de 42.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
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pressupostària D/22719/92521 0608, un import (IVA inclòs) de 9.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610, un import
(IVA inclòs) de 11.250,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92521 0607, un import (IVA inclòs) de 56.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0608, un import
(IVA inclòs) de 12.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92521 0610, un import (IVA inclòs) de 15.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0607, un import
(IVA inclòs) de 14.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92521 0608, un import (IVA inclòs) de 3.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610, un import
(IVA inclòs) de 3.750,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92521 0607, un import (IVA inclòs) de 33.750,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, un import
(IVA inclòs) de 45.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 11.250,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, un import
(IVA inclòs) de 19.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92521 0606, un import (IVA inclòs) de 22.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0606, un import
(IVA inclòs) de 2.500,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92521 0606, un import (IVA inclòs) de 11.625,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605, un import
(IVA inclòs) de 15.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22602/92521 0605, un import (IVA inclòs) de 3.875,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605; 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 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
4. (21004606L01) Designar com a proveïdor de l'Acord Marc amb número de contracte
21004606L01, que té per objecte la fixació de condicions per a la prestació de serveis postals
demandats per l'Ajuntament de Barcelona i el conjunt d'entitats que integren el seu sector
públic depenent, amb mesures de contractació pública sostenible Lot 1: Serveis Postals, a
l'empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL (RD POST) NIF B60261815 per
un import de 6.710.448,61 euros IVA inclòs, en funció dels preus unitaris ofertats, per haver
resultat l'oferta més avantatjosa d'acord amb la puntuació obtinguda segons els criteris
d'adjudicació establerts a la clàusula 10 del PCAP. Condicionar la contractació basada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Eximir de la
constitució de garantia definitiva, d'acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules
administratives particulars. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte al Sr. Albert Giné Borràs, cap del departament de
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Coordinació Transversal d'Edificis. Donar compte d'aquest Acord a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (21004606L02) Rebutjar les ofertes i excloure de la licitació de l'Acord Marc amb número
de contracte 21004606L02, que té per objecte la fixació de condicions per a la prestació de
serveis postals demandats per l'Ajuntament de Barcelona i el conjunt d'entitats que integren
el seu sector públic depenent, amb mesures de contractació pública sostenible Lot 2:
Paqueteria, les empreses LOGÍSTICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA, SL NIF B62673330,
TOUR SA NIF A58030149 i GRAN VIA COURIER, SL NIF B64159098, per infracció de la
clàusula 10 del PCAP per haver presentar ofertes amb preus unitaris superiors als preus base
de licitació, i la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME NIF A83052407 per
resultar l'oferta amb valors anormalment baixos i no haver-la justificat d'acord amb el
requeriment fet en temps i forma, en virtut del procediment establert a l'article 149 de LCSP.
Designar com a proveïdora del l'Acord Marc Lot 2: Paqueteria, l'empresa GENERAL COURIER
VALLES SL, amb número de NIF B61566964, per un import de 68.470,92 euros IVA inclòs, en
funció dels preus unitaris ofertats, en ser considerada l'oferta més avantatjosa
econòmicament per haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. Condicionar la contractació
basada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual.
Eximir de la constitució de garantia definitiva, d'acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules
administratives particulars. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs, cap del departament de
Coordinació Transversal d'Edificis. Donar compte d'aquest Acord a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (0012/22) Aprovar l'adhesió als sis lots de l'Acord marc de subministrament d'aparells
desfibril·ladors (DEA) i els seus serveis associats de manteniment i formació a través de
l'Acord marc de l'ACM (Exp. 2021.01) tramitat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), com a ens instrumental de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), de l'Ajuntament
de Barcelona i l'Institut Barcelona Esports, l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona, Barcelona Activa SA i Agència de Salut Pública de Barcelona, sense detriment que,
dins el període de vigència de l'Acord Marc, alguna altra entitat comuniqui la seva voluntat
d'adhesió al mateix. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció
7. (19003371-002) Prorrogar per un període de 12 mesos, comprès des del 4 d'agost de
2022 fins al 3 d'agost de 2023, l'Acord Marc amb número de contracte 19003371-002 i
número d'expedient 0931/19, que té per objecte el subministrament de dispensadors d'aigua
en règim de lloguer dels equips 2, 3, 4 i 5, per als treballadors i treballadores municipals tant
de les Gerències i Districtes com de les diferents empreses i entitats que conformen el Sector
Públic dependent de l'Ajuntament de Barcelona per un import estimatiu de 348.174,82 euros
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(IVA inclòs), a favor de l'empresa ACQUAJET BLUE PLANET, SL amb NIF B62117783, d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Donar compte d'aquest Acord a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. (21XC0379-001) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre
l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut d'Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per
al desenvolupament del projecte Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida,
aprovat per acord de la Comissió de govern de 30 de desembre de 2021, i formalitzat el 19
de gener de 2022, per mitjà de la qual s'acorda modificar els terminis d'execució del projecte
indicats a la clàusula tercera i el finançament indicat a la clàusula sisena de l'esmentat
conveni; facultar l' Il·lma. Senyora Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d'Alcaldia, per a la
signatura de l'addenda de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.
9. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 7
de juliol de 2022.
10. (20S06453-002) Aprovar l'addenda a l'encàrrec de gestió a BARCELONA REGIONAL,
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA., relatiu a les tasques d'encaix territorial i urbà
de la nova agenda econòmica, per tal del desenvolupar els treballs d'ampliació del mapa de la
Barcelona Econòmica i proposta estratègica d'actuació en relació als eixos de Pere IV i
Cristòbal de Moura, en els termes que es descriuen en les prescripcions per disposar dels
mitjans humans, materials i tècnics adients, d'acord amb les prescripcions generals de
l'encàrrec que figuren a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
75.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700/43322/46421 del pressupost 2022, a favor de
BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA, per tal de desenvolupar
els treballs d'ampliació del mapa de la Barcelona Econòmica i proposta estratègica d'actuació
en relació als eixos de Pere IV i Cristòbal de Moura. Aprovar les tarifes que hauran de servir
per establir la compensació tarifaria de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi de
l'Ajuntament de Barcelona a BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SA per l'any 2022, de conformitat amb l'establert en el Document Proposta de Tarifes,
de data 1 de juny del 2022, signat pel Director de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de
Barcelona. Publicar aquesta resolució a la Gaseta municipal i al Perfil de Contractant de
BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA.
11. (SD-171-2022) Aprovar inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria 2022
de l'Ajuntament de Barcelona per al FOMENT DE L'INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA
PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES. Ordenar la publicació de les
esmentades Bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, així com la inserció d'una
referència d'aquest anunci en la Gaseta Municipal. Sotmetre les bases a informació pública
per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats I Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 52 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya. Aprovar definitivament aquestes Bases sempre i quan no s'hagin presentat
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al·legacions durant el període d'informació pública que facin necessària la seva modificació.
AUTORITZAR la despesa d'1.000.000,00 euros per al Programa de subvencions Barcelona:
FOMENT DE L'INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I
TREBALLADORES AUTÒNOMES, amb càrrec a la partida 0700 48901 43315 del Pressupost de
2022. Obrir, el termini per la presentació de sol·licituds, des de l'aprovació definitiva de les
bases, fins el dia 30 de setembre de 2022.
12. (SD-015-002-2022) Aprovar la composició del jurat del PREMIS COMERÇ DE BARCELONA,
d'acord amb les bases reguladores del premi, aprovades per la Comissió de Govern en sessió
de 7 d'abril del 2022. Nomenar els membres del jurat amb la següent composició. Presidenta:
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim
Interior i Hisenda. Vocals: Representants de les associacions o agrupacions del sector
comercial: Sr. Gabriel Jené Llabrés, President de Barcelona Oberta. Sr. Salva Vendrell i
Melendo, President de la Fundació Barcelona Comerç. Com a persona experta en el talent,
activitat econòmica i que ha contribuït a la projecció de la ciutat: Sra. Maravillas Rojo
Torrecilla. Com a persona experta comunicació i màrqueting relacionat amb el món del
comerç: Sra. Sofia Mateo Rodríguez. Com a persona del món acadèmic relacionat amb el
retail: Dra. María Callís Bañeres. Direcció de comerç, restauració i consum: Sr. Manel Vázquez
Asencio, Director. Institut Municipal de Mercats de Barcelona; Sr. Màxim López Manresa,
gerent. FEMM (Federació de Gremis Detallistes de Productes Alimentaris i Associacions de
Concessionaris de Mercats de Catalunya), Sr. Francesc Leyva Cumelles, Secretari jurídic, amb
veu però sense vot: Sr. Narcís Serra Cayuela, publicar aquest acord al BOPB i a la Gaseta
Municipal.
13. (22XC0131) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i la Universitat Politècnica de Catalunya per la realització del PROGRAMA
D'ACCELERACIÓ DEL BUSINESS INCUBATOR CENTER DE L'AGÈNCIA EUROPEA DE L'ESPAI
(ESA BIC BARCELONA), especialitzat en projectes d'alta tecnologia i constituint un instrument
de política de desenvolupament econòmic local pel territori dirigit a donar continuïtat a la
iniciativa ESA BIC. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 150.000,00 euros,
dividits en 50.000,00 per anualitat, amb càrrec a la partida 0700/48903/43336 dels
pressupostos de 2022, 2023 i 2024, en el cas d'aquestes dues darreres anualitats, sempre
que existeixi crèdit suficient i adequat al corresponent pressupost, a favor de la UPC
(Universitat Politècnica de Catalunya) amb CIF Q-0818003-F, encarregada de gestionar
econòmicament els fons provinents de les Parts, com a contribució de l'Ajuntament de
Barcelona al projecte comú. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en els terminis
previstos presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst
al pacte 3.1 del conveni. Facultar el primer tinent d'Alcaldia, Il·lm. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, per a la signatura del conveni. donar-ne compte a la Comissió d'Economia i
Hisenda.
14. (3/089-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-089/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 33.275.646,00 euros, per atendre les despeses derivades de les actuacions
inversores P.11.7091.01 "Transferència de capital ATM. Transferència", P.11.7092.01 "Bus
elèctric. Adquisició" i P.11.7090.01 "Digitalització de Sistemes de Mobilitat (SMOU i SPRO)" ,
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informades en Comissió de Govern de 22 de juny de 2022, de diversos executors, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable núm. 22062291; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
15. (3/091-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-091/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 12.000.000,00 euros, per atendre despeses del Pla Cuidem Barcelona relatiu a
l'Àrea d'Ecologia Urbana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 22062491;
i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
16. (3/092-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-092/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 767.604,81 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. 22062591; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
17. (22000130) Desistir del procediment de licitació del contracte 22000130 que té per
objecte els Serveis de manteniment de les escales mecàniques, ascensors verticals i
ascensors inclinats situats a l'espai públic 2022-2024, amb mesures de contractació pública
sostenible, de conformitat amb l'article 152 de la LCSP, per l'existència d'errors no
esmenables en la preparació del contracte, atès l'assenyalat en l'informe tècnic de la Gerència
de Mobilitat i Infraestructures que consta a l'expedient. Anul·lar l'autorització de despesa
aprovada per Decret de 20 d'abril de 2022 de l'esmentat contracte amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
d'1.198.816,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22721/15331 0504; un import de 2.213.199,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504; un import d'1.014.383,06 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504.
Publicar aquest acord al DOUE i a la plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya. donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
18. (22002205A) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Serveis de manteniment de les
escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats situats a l'espai públic 20222024, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22002205,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 4.618.941,01 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i
un valor estimat de 9.161.535,89 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 3.817.306,62 euros i import de l'IVA de 801.634,39 euros; i amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 2.117.014,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
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pressupostària D/22721/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 2.309.470,51 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, un
import (IVA inclòs) de 192.455,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22721/15331 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Declarar la improcedència de la revisió de preus
amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
19. (17006454-007) Acordar la continuïtat del contracte 17006454-007 que té per objecte els
"Serveis de manteniment d'escales mecàniques i ascensors a l'espai públic, per als anys 2018
al 2020, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa TK
ELEVADORES ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, per un període comprès des del 13.07.2022
fins el 12.01.2023 o, si fos abans, fins a l'inici de l'execució del contracte en tràmit de licitació
núm. 22002205, per un import total de 846.054,38 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 70.504,54 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 58.268,21 euros i import IVA de 12.236,33 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, 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 775.549,84 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 640.950,28
euros i import IVA de 134.599,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22721/15331 0504. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
20. (22001048D) Adjudicar el contracte núm. 22001048, que té per objecte el "Servei
d'incorporació del funcionament reversible a demanda dels usuaris en diverses escales
mecàniques situades a l'espai públic (2023), amb mesures de contractació pública sostenible,
finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de conformitat amb
l'establert al Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre" a TK ELEVADORES ESPAÑA SL,
amb NIF B46001897, amb una baixa sobre el preu de sortida del 4,5%, de conformitat amb
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 594.285,15 euros IVA inclòs, dels quals
491.144,75 euros corresponen al preu net i 103.140,40 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 594.285,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/63324/15131 0504. 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 24.557,24 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Oriol Such Basiana, tècnic del Dept. d'Espai
Urbà. Alliberar la quantitat de 28.002,97 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
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desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 28.002,97 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
21. (20000953-002) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
20000953-002 que té per objecte el "Servei de neteja de pintades i taques de pintura,
eliminació de cartells i retirada de pancartes i altres elements similars de la via pública a la
ciutat de Barcelona (2020-2023), amb mesures de contractació sostenible", adjudicat a
l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF A28541639, per un import màxim de
811.340,53 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 492.727,10 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 447.933,73
euros i import IVA de 44.793,37 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 318.613,43 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 289.648,57
euros i import IVA de 28.964,86 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502. Fixar en 36.879,11 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Ciutat Vella
22. (1BC 2019/097) Aprovar definitivament el projecte de rehabilitació integral de l'edifici
situat a la Plaça de la Llana número 23 per ubicar-hi Serveis d'Acolliment Residencial, al
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de
Conformitat Tècnica del Projecte de data 7 de desembre de 2021 que el qualifica amb una B
(favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra), que
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 2.019.802,04 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; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
23. (5BD2022/079) Iniciar l'expedient 5BD 2022/079 relatiu al Projecte de reurbanització del
Passatge Marimon, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de Barcelona, d'iniciativa municipal;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades; aprovar inicialment el Projecte de
reurbanització del Passatge Marimon, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de Barcelona,
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 27 de juny 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 866.443,05 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb
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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.
Districte de Sant Andreu
24. (21PL16838) Acordar l'ampliació del termini des del dia 17 de juliol de 2022 fins al dia 13
de gener de 2023, per procedir a inscriure en el Registre de la Propietat el Projecte de
Reparcel·lació de la Modificació puntual del pla general metropolita en el Subàmbit 2 del
Sector IV 'La Maquinista' de Barcelona, segons conveni aprovat per la Comissió de Govern el
dia 15 de juliol de 2021, un cop venci el dia 16 de juliol de 2022 la primera ampliació del
termini acordada per la Comissió de Govern del dia 13 de gener de 2022; de conformitat amb
els motius que consten a l'informe jurídic emès per la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística, el qual es dona per reproduït i s'incorpora a aquest acord a efectes de motivació;
i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Sant Martí
25. (22SD0114PU) Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització complementari d'un àmbit
parcial del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes-Renfe, Subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i
PAU 2, i túnel viari associat, a Sant Andreu, Barcelona. Fase 2, d'iniciativa municipal,
promogut per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, constituït com a separata del "Projecte
constructiu d'urbanització del Pla de Millora Urbana del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2
PAU 1 (Parcial) i PAU 2", que va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió de
Govern en sessió de 26 de novembre de 2014 (expedient núm. 14P0015) (publicat al BOPB
de 17/12/2014), d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte amb qualificació B (favorable amb
observacions o condicions d'execució) de data 17 de maig de 2022 i amb l'informe d'auditoria
de data 27 de juny de 2022, que consten degudament incorporats a l'expedient administratiu
i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost per al coneixement de
l'administració de 19.305.349,53 €, 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. Sotmetre'l al tràmit d'informació pública
durant el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Comunicar-ho a les dependències interessades en aquest procediment.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
26. (21000071-001) Prorrogar per un període comprès des de l'1.08.2022 fins al 31.07.2023,
el contracte 21000071-001 que té per objecte serveis d'educació canina per als gossos del
Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona i altres centres col·laboradors i servei
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de passejadors de gossos amb requeriments de comportament, adjudicat a l'empresa
DUOCAN EDUCACIO CANINA SCP, amb NIF J67296228, per un import total de 201.639,20
euros (IVA inclòs), d'acord amb l'informe del Departament de Gestió i Protecció dels Animals
de data 26 de maig de 2022 i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 117.622,87 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 97.208,98 euros i import IVA de 20.413,89 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 84.016,33 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 69.434,98 euros i import IVA de 14.581,35 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22610/16911 0300. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
27. (21000295) Aprovar la renúncia de la contractació d'acord marc per a la prestació del
servei de gestió de l'allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en hostals,
pensions i pisos d'estada temporal a Barcelona i part de la serva àrea metropolitana amb
núm. de contracte 21000295, per raons d'interès públic, d'acord amb la documentació que
consta a l'expedient. Anul·lar la licitació de l'expedient esmentat, amb un pressupost base de
licitació de 16.633.941,85 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 14.985.533,20 euros.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
28. (20210501 - 21XC0348) Acceptar la subvenció atorgada per resolució de data 26 de
novembre de 2021 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mitjançant
concessió directa a favor de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per al
finançament del Projecte pilot per a la inclusió sociolaboral de persones beneficiàries de l'IMV
de la ciutat de Barcelona i per un import de 9.319.398,05 euros.
Districte de Nou Barris
29. (19003194-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.09.2022 fins al 31.12.2022,
el contracte 19003194-003 que té per objecte la "Gestió de l'espai Jove Les Basses, amb
mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL,
amb NIF B59489351, per un import total de 109.775,52 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 109.775,52 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 90.723,57 euros i import IVA de 19.051,95 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22719/23221 0608. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga
del contracte, comparegui per a la signatura telemàtica de la formalització del contracte.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
30. (001_22002011) Aprovar l'expedient per a la contractació de Subministrament de
munició per a la realització de les pràctiques de tir obligatòries per al personal de Guàrdia
Urbana de Barcelona amb l'arma reglamentària, per a la Gerència d'Àrea de Seguretat i
Prevenció, de Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 001_22002011, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 296.329,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 587.760,00 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 244.900,00 euros i import
de l'IVA de 51.429,00 euros, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 148.164,50 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22109/13211, un import (IVA inclòs) de
148.164,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0400
D/22109/13211; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
31. (22000128) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22000128 que té per objecte el
servei per a la gestió de l'Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona (em2o),
amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa NASCOR FORMACION, SLU, amb
NIF B65187569 per no haver assolit en els criteris sotmesos a judici de valor, la puntuació
mínima necessària per passar a la fase següent de la licitació, d'acord amb l'indicat a
l'informe tècnic de 8 de juny de 2022. Adjudicar l'esmentat contracte a la UTE SALESIANS
SANT JORDI - FUNDACIÓ PRIVADA EL LLINDAR amb NIF U67413658 de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, pel preu
d'1.742.581,57 euros IVA inclòs, dels quals 1.550.781,41 euros corresponen al preu net i
191.800,16 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 375.367,26 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; un import
(IVA inclòs) de 856.666,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/32627 0800 i un import (IVA inclòs) de 510.547,57 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800. Condicionar la
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 77.539,07 euros i retenir-la del preu del
contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte al Sr. Jordi Grau Giménez. Alliberar la quantitat de
15.000,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-la a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 2.523,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
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D/22719/32627 0800; un import (IVA inclòs) de 7.952,43 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; un import (IVA inclòs) de
4.523,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/32627 0800. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
32. (19000942-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.08.2022 fins al 31.07.2023,
per un import total de 900.388,66 euros (IVA inclòs), el contracte 19000942 que té per
objecte el "desenvolupament i la gestió del Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), amb
mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS CULTURALS
SL, amb NIF B60641925, per un import d'1.800.777,32 euros (IVA inclòs) i amb una durada
inicial de 24 mesos, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentada pròrroga del contracte per un import de
900.388,66 euros, IVA inclòs, dels quals 744.122,86 euros corresponen al preu net i
156.265,80 euros a l'import de l'IVA al tipus impositiu del 21%, i amb càrrec a les partides i
als pressupostos següents: un import de 375.161,95 euros amb càrrec a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0800, i un import de
525.226,71 euros, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23261 0800, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
Districte de Nou Barris
33. (21S07385-002) Modificar parcialment el conveni de col·laboració núm. 20210002, entre
l'Ajuntament de Barcelona i la Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado, amb CIF
G64463862, per a l'organització del Festival Flamenco de Nou Barris (Desvarío Flamenco Nou
Barris), en els termes indicats a l'acta de seguiment de 29 de març de 2022 i a l'addenda de
la pròrroga que consta a l'expedient. Prorrogar l'esmentat conveni, amb la finalitat de
l'organització del Festival Flamenco de Nou Barris (Desvarío Flamenco Nou Barris), que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa i amb caràcter excepcional, per un import
màxim de 41.830,00 euros, equivalent al 69,74% del cost total del projecte (59.980,00
euros), i una durada fins al 31 d'agost de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en
els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim
de 41.830,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/489.03/433.41/06.08 del
pressupost per l'any 2022, a favor de la Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado, amb CIF
G64463862, per subvencionar l'execució del programa esmentat. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en el termini indicat en el conveni, a comptar des del la finalització del
projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d'aquesta,
justificació dels fons rebuts. Facultar l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del
Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
b) Mocions
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No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.00 hores.
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