GASETA MUNICIPAL
5 d’agost del 2022

CSV: 8056-d269-8986-c82f

Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 14 juliol de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 7 de juliol de 2022
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (91/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carmen Penadés Bernal (mat.
75754) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació de tasques
amb la categoria professional de Tècnica Superior d'Arquitectura, amb destinació a la Direcció
de Serveis de Transformació i Innovació Urbana de la Gerència de l'Arquitecte en Cap, on
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i l'activitat privada
per compte propi com a BIM Manager, modelat en BIM i CAD de projectes d'edificació, gestió
de models d'edificació i formació d'implantació de metodologia BIM. 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.
2. (125/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Moncusí Riera (mat.
79132) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la categoria
professional de tècnic superior en Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de
Planejament de la Gerència D'Urbanisme, on ocupa el lloc de treball de tècnic superior en
Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d'arquitectura,
urbanisme i treballs de disseny i contingut de publicacions, exposicions i anàlegs. Per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de
l'activitat privada d'arquitectura i urbanisme, qualsevol manifestació de la mateixa en el
terme municipal de Barcelona. 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
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circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (128/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Olga Pérez Pérez (mat.
75242) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la
categoria professional de gestora d'Administració General, amb destinació a la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de
Gestora d'Administració General (20FA2BIBA01), i l'activitat privada per compte propi com a
psicòloga. 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.
4. (22/2021) Deixar sense efecte la convocatòria de 25 places de tècnic/a superior en
Enginyeria de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al
grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial,
aprovades per la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021, atès que les dites places seran
incloses en els propers processos d'estabilització, i com a conseqüència retornar la taxa a les
persones aspirants en el dit procés. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la
pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (22001610) Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres de reforma parcial d'una
part de la planta entresòl de l'edifici Nou, amb núm. de contracte 001_22001610, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, amb un pressupost
base de licitació de 497.474,49 euros (IVA inclòs), determinat en funció de tant alçat i un
valor estimat de 534.476,72 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 411.135,94 euros i import de l'IVA de 86.338,55 euros; i amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 0705
D/63834/93314, un import (IVA inclòs) de 397.474,49 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0705 D/63834/93314; 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.
6. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
14 de juliol de 2022.
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7. (20002415L01-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
20002415L01-002 que té per objecte les pòlisses d'assegurances de responsabilitat
patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni i dels vehicles
terrestres de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa FIATC MUTUA SEGUROS, amb
NIF G08171407, per un import màxim de 5.839,83 euros (exempt d'IVA), 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 5.839,83 euros, amb càrrec a l'exercici
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701. Fixar en 291,99 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
la recepció de la notificació. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
8. (22XC0197) Aprovar l'addenda número 3, del contracte subscrit entre la Groupe Speciale
Mobile Association, el Ministerio de Indústria, Turismo i Comercio del Gobierno Español (ara
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital), la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Turisme de Barcelona, en relació
amb el Mobile World Capital Project i el Mobile World Congress, i que té per objecte l'extensió
de la vigència contractual pel període comprès del 2025 i fins l'any 2030 (ambdós inclosos).
Ratificar el present acord pel Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.
9. (22S06529) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
i el Consorci de Turisme de Barcelona de 29 d'octubre del 2018, per a activitats de caràcter
material o tècnic dirigides a l'impuls i la coordinació de la implantació d'accions derivades de
la planificació estratègica de turisme de la ciutat, per la necessitat de donar continuïtat al
conjunt de projectes en el període de l'encomana de gestió, d'acord a la valoració feta per la
comissió de seguiment del conveni d'1 de març del 2022. Autoritzar i disposar la despesa
addicional per un import de 270.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0700/46713/43211 del
pressupost de 2022 de la Direcció de Turisme, a favor del CONSORCI DE TURISME DE
BARCELONA. Facultar el regidor de Turisme i Industries Creatives, Il·lm. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol, per a la signatura de l'esmentada addenda. Publicar aquesta resolució i
l'addenda formalitzada, al BOPB, a la Gaseta municipal i al web municipal.
10. (61-2022) Autoritzar la despesa de 800.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700 48901
43311 del Pressupost 2022; aprovar la modificació de la convocatòria 2022 per a la concessió
de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a l'Impuls socioeconòmic del
territori, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a través de
l'apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica, promoure
l'ús dels recursos endògens dels territoris per desenvolupar activitat socioeconòmica d'una
forma sostenible en el temps, fent la ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, per
tal d'ampliar el seu pressupost en 800.000,00 euros, que aniran destinats a la modalitat 1
AMUNT PERSIANES, increment de 300.000,00 euros (total modalitat: 1.480.000,00 euros), a
la modalitat 2: INNOVACIÓ SOCIOECONÒMICA I ESS EN SECTORS ESTRATÈGICS I EN CLAU
TERRITORIAL, increment de 100.000,00 euros (Total: 400.000,00 euros) i a la modalitat 3:
FOMENT DE L'OCUPACIÓ DE QUALITAT AL TERRITORI, increment de 400.000,00 euros
(Total: 900.000,00 euros), mantenint la resta de modalitats els pressupostos indicats a la
convocatòria 2022. Publicar la modificació de la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.
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11. (22S05249) 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 DEVICAT, Asociación de editores y
Desarrolladores de Videojuegos en Catalunya, d'una subvenció de 60.000,00 euros per a la
realització del projecte DeviCAT 2022: suport al desplegament de la indústria catalana del
videojoc com a sector estratègic, dirigit a promoure el desenvolupament de les indústries
creatives de la ciutat de Barcelona a través del suport a la reactivació econòmica i
empresarial del sector del videojoc, afavorint que el mantingui i reforci com a referència
mundial millorant el seu posicionament internacional, amb un cost total d'execució de
140.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació
de la despesa per import de 60.000,00 euros, a càrrec de la corresponent partida
0700/48904/43335 de l'any 2022, del pressupost de la Gerència d'Economia, Recursos i
Promoció Econòmica, equivalent a un 42,86% de l'import total del Projecte de 140.000,00
euros, a favor de l'entitat DEVICAT, Asociación de Editores y Desarrolladores de Videojuegos
en Catalunya amb CIF G-67373514. 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.
12. (22S07810) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL BON PASTOR DE BARCELONA per
la realització del Projecte "Impuls Associació empresarial a l'Eix Besòs" dirigit a tractar
d'impulsar la competitivitat de les empreses instal·lades, reforçar la seva vinculació amb
d'altres sectors i activitats econòmiques estratègiques de la ciutat, i generar les condicions
òptimes per a atreure noves empreses 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 146.912,00 euros, que correspon al 75% del cost total del Projecte per import de
195.883,00 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 146.912,00
euros, a favor de l'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL BON PASTOR
DE BARCELONA (G-62425277), dels quals 48.735,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0700/48903/43336 del pressupost de l'any 2022, 49.366,00 euros amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43336 del pressupost de l'any 2023 i 48.811,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43336 del pressupost de l'any
2024, sempre que en aquestes dues darreres anualitats existeixi crèdit suficient i adequat al
corresponent pressupost. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3
mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni. Facultar el primer tinent
d'Alcaldia, Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. Donar-ne
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
13. (3/094-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-094/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.318.204,40 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
4
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 d’agost del 2022

CSV: 8056-d269-8986-c82f

consta a l'expedient, referència comptable núm. 22063091; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
14. (3/095-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-095/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'ingrés del Servei d’Ocupació de
Catalunya en concepte de subvenció per al Programa Treball i Formació per a Joves tutelats i
ex tutelats (SOC-TRFO JOVES), per un import total de 598.844,64 euros, de conformitat amb
la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient,
referència comptable 22070195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
15. (3/096-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-096/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'ingrés del Servei d’Ocupació de
Catalunya en concepte de subvenció per al Programa Treball i Formació, de les línies MG45,
DONA i Acompanyament, per un import total d'1.353.703,31 euros, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient,
referència comptable 22070295; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
16. (20220183A) Iniciar l'expedient per a la contractació de "l'Assistència tècnica i el control
de qualitat del contracte de conservació de les instal·lacions enllumenat públic a Barcelona
(2022- 2024), amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte
22001651, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, amb
un pressupost base de licitació de 957.750,31 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.741.364,21 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 791.529,18 euros i import de l'IVA de 166.221,13 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 458.922,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502, un import (IVA inclòs) de 478.875,16 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502, un import
(IVA inclòs) de 19.953,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502; 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
d'acord amb l'establert al PCAP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
17. (22001512) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Servei de manteniment
d'estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona (2022 - 2024), amb
mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22001512, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 7.973.574,18 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor
estimat de 14.497.407,61 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
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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 6.589.730,73 euros i import de l'IVA d'1.383.843,45 euros; i amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 996.696,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22712/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 2.990.090,32 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504, un
import (IVA inclòs) de 3.986.787,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22712/15331 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, d'acord amb l'article 103 LCSP. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
18. (18000780L01M) Aprovar els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de
conformitat, que s'incorpora a l'expedient, relatiu al contracte 18000780L01 que té per
objecte els "Serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat
de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 zona
centre (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia)", adjudicat a l'empresa FCC
Medio Ambiente, SA, amb NIF A28541639, en virtut del que disposa l'article 205 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la proposta
formulada pel servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per l'adjudicatari.
Incorporar els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del contracte. Modificar, a
l'empara de l'article 205 de la LCSP, l'esmentat contracte, adjudicat a l'empresa FCC MEDIO
AMBIENTE SA, amb NIF A28541639, per un import màxim de 15.790.898,59 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 866.679,39
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 787.890,35 euros i import IVA
de 78.789,04 euros, amb tipus impositiu del 10,00% i a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502. Ampliar les autoritzacions i disposicions de la despesa de l'esmentat
contracte en un import total de 14.560.213,85 euros, per als exercicis: 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, que representa per a cada exercici un import de 2.080.030,55
euros, IVA inclòs, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import net de 1.890.936,86 euros i import IVA de 189.093,69
euros, amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en cadascun dels pressupostos. Ampliar
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 364.005,35
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2030 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 330.913,95 euros i import IVA
de 33.091,40 euros amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2030. Fixar en 717.768,12 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir
l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. Notificar la present resolució als interessats. Donar compte d'aquest
acord al Plenari del Consell Municipal.
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19. (18000780L02M) Aprovar els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de
conformitat, que s'incorpora a l'expedient, relatiu al contracte 18000780L02-002 que té per
objecte els "Serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat
de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 2 zona oest
(Districtes Municipals de Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi)", adjudicat a
l'empresa CORP.CLD SERV.URBANOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS SL, amb NIF B08173411,
en virtut del que disposa l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i de conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic municipal
responsable del contracte i acceptada per l'adjudicatari. Incorporar els nous preus aprovats a
la relació de preus unitaris del contracte. Modificar, a l'empara de l'article 205 de la LCSP,
l'esmentat contracte, adjudicat a l'empresa CORP.CLD SERV.URBANOS TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SL, amb NIF B08173411, per un import màxim de 10.668.187,84 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 402.279,58
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 365.708,71 euros i import IVA
de 36.570,87 euros, amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502. Ampliar les autoritzacions i disposicions de la despesa de l'esmentat
contracte en un import total de 9.334.664,36 euros, per als exercicis: 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, que representa per a cada exercici un import d'1.333.523,48 euros,
IVA inclòs, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import net d'1.212.294,07 euros i import IVA de 121.229,41 euros, amb tipus
impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en cadascun dels pressupostos. Ampliar l'autorització
i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 931.243,90 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2030 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb
el desglossament següent: un import net de 846.585,36 euros i import IVA de 84.658,54
euros amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2030. Fixar en
440.834,21 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari
per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. Notificar la present resolució als interessats. Donar compte d'aquest acord al
Plenari del Consell Municipal.
20. (18000780L03M) Aprovar els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de
conformitat, que s'incorpora a l'expedient, relatiu al contracte 18000780L03-002 que té per
objecte els "Serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat
de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 3 zona nord
(Districtes Municipals d'Horta-Guinardó i Nou Barris)", adjudicat a l'empresa VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA, amb NIF A28760692, en virtut del que disposa l'article
205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de conformitat
amb la proposta formulada pel servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada
per l'adjudicatari. Incorporar els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del
contracte. Modificar, a l'empara de l'article 205 de la LCSP, l'esmentat contracte, adjudicat a
l'empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA, amb NIF A28760692, per un
import màxim de 5.004.601,69 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació
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que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 188.715,19 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 171.559,26 euros i import IVA de 17.155,93 euros, amb tipus impositiu del 10,00%, i a
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. Ampliar les autoritzacions i disposicions de la
despesa de l'esmentat contracte en un import total de 4.379.026,47 euros, per als exercicis:
2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, que representa per a cada exercici un import de
625.575,21 euros, IVA inclòs, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import net 568.704,74 euros i import IVA de 56.870,47 euros,
amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en cadascun dels pressupostos. Ampliar
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 436.860,03
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2030 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 397.145,48 euros i import IVA
de 39.714,55 euros amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2030. Fixar en 206.801,72 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir
l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. Notificar la present resolució als interessats. Donar compte d'aquest
acord al Plenari del Consell Municipal.
21. (18000780L04M) Aprovar els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de
conformitat, que s'incorpora a l'expedient, relatiu al contracte 18000780L04-002 que té per
objecte els "Serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat
de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 4 zona est
(Districtes Municipals de Sant Andreu i Sant Martí)", adjudicat a l'empresa URBASER SA, amb
NIF A79524054, en virtut del que disposa l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic
municipal responsable del contracte i acceptada per l'adjudicatari. Incorporar els nous preus
aprovats a la relació de preus unitaris del contracte. Modificar, a l'empara de l'article 205 de
la LCSP, l'esmentat contracte, adjudicat a l'empresa URBASER SA, amb NIF A79524054, per
un import màxim de 7.933.363,03 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 435.420,58 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 395.836,89 euros i import IVA de 39.583,69 euros, amb tipus impositiu del
10,00%, i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. Ampliar les autoritzacions i
disposicions de la despesa de l'esmentat contracte en un import total de 7.315.065,80 euros,
per als exercicis: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, que representa per a cada
exercici un import d'1.045.009,40 euros, IVA inclòs, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import net 950.008,55 euros i import
IVA de 95.000,85 euros, amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en cadascun dels
pressupostos. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 182.876,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2030 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 166.251,50
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euros i import IVA de 16.625,15 euros amb tipus impositiu del 10,00%, i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2030. Fixar en 327.824,92 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. Notificar la present resolució als interessats.
Donar compte d'aquest acord al Plenari del Consell Municipal.
Districte de l'Eixample
22. (2BC 2022/017) Desestimar la sol·licitud de suspensió de l'executivitat de l'acord
d'aprovació definitiva dels Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la
nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell de Cent i Rocafort. Programa
Superilla Barcelona, al Districte de l'Eixample de Barcelona - (2BC 2022/017), adoptat per la
Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022, sol·licitada al recurs de reposició
interposat pel Gremi de Garatges de Barcelona, en data 5 de juliol de 2022, d'acord amb
l'informe que consta a l'expedient i que s'incorpora als efectes de motivació del present
acord; notificar aquest acord a les parts interessades.
23. (2BC 2022/018) Desestimar les sol·licituds de suspensió de l'executivitat de l'acord
d'aprovació definitiva dels Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la
nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell de Cent i Comte Borrell.
Programa Superilla Barcelona, al districte de l'Eixample - (2BC 2022/018), adoptat per la
Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022, sol·licitades als recursos de reposició
interposats per: Gremi de Garatges de Barcelona, en data 5 de juliol de 2022; Successors de
Josefa Artola C.B., en data 7 de juliol de 2022; Marco Invest, SA, en data 7 de juliol de 2022;
Garatge Mare Nostrum, SL, en data 6 de juliol de 2022, d'acord amb l'informe que consta a
l'expedient i que s'incorpora als efectes de motivació del present acord; notificar aquest acord
a les parts interessades.
24. (2BC 2022/019) Desestimar la sol·licitud de suspensió de l'executivitat de l'acord
d'aprovació definitiva dels Projectes executius de reurbanització 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 - (2BC 2022/019),
adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022, sol·licitada al recurs de
reposició interposat pel Gremi de Garatges de Barcelona, en data 5 de juliol de 2022, d'acord
amb l'informe que consta a l'expedient i que s'incorpora als efectes de motivació del present
acord; notificar aquest acord a les parts interessades.
25. (2BC 2022/020) Desestimar la sol·licitud de suspensió de l'executivitat de l'acord
d'aprovació definitiva dels Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la
nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell de Cent i Girona. Programa
Superilla Barcelona, al Districte de l'Eixample de Barcelona - (2BC 2022/020), adoptat per la
Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022, sol·licitada al recurs de reposició
interposat pel Gremi de Garatges de Barcelona, en data 5 de juliol de 2022, d'acord amb
l'informe que consta a l'expedient i que s'incorpora als efectes de motivació del present
acord; notificar aquest acord a les parts interessades.
Districte de Sants-Montjuïc
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26. (21g273) Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per Inversiones
Barcelona, SA, contra l'acord d'aprovació definitiva de l'Operació jurídica complementària del
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la unitat d'actuació 'C' del Pla
especial de reforma interior del carrer Tarragona, i la petició de suspensió, pels motius que
justificadament i raonada figuren a l'informe del Departament de Reparcel·lacions de la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme, de 27 de juny
de 2022, que consta a l'expedient i que es dona per reproduït. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
27. (03-2021LL37601) Concedir la llicència d'obres majors a PARC LOGÍSTIC DE LA ZONA
FRANCA SA, representada per ENRIQUE TORRELLA CORBERA, per a l'execució d'obres majors
a l'emplaçament Av. Port logístic 22, per a la construcció d'edifici sobre rasant destinat a
centre de gestió de dades, per a servei a les empreses, composat per un volum d'edificació de
PB+3, amb aparcament en superfície, amb un total de 24.718,16 m2 de sostre. CONDICIONS
PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA - Vist el contingut del projecte presentat i una vegada
revisada la documentació de la que s'obtenen les dades que generen la informació econòmica
de l'expedient s'informa que s'ha detectat una diferència en el resultat del càlcul efectuat de
la taxa per serveis urbanístics, que comporta la generació d'una nova autoliquidació
complementària, que s'adjunta. En la sol·licitud de la llicencia s'establia una superfície
d'intervenció total de 24.000,00 m2, meritant una taxa per import de 119.040,00 euros. De la
documentació aportada i, d'acord amb la tramitació de la llicència, s'estableix una superfície
final d'intervenció de 24.718,16 m2, meritant una taxa total de 122.602,07 euros. Per tant,
l'autoliquidació complementària que es genera és per l'import que resta i ascendeix a un total
de 3.562,07 euros. Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne l'inici a l'ajuntament i: Comunicar l'inici de les obres també a BCASA i haver obtingut informe de l'Agència de
Residus de Catalunya, quant a gestió de sòls contaminats, sol·licitat en data 06/07/2022. Aportar la documentació especificada per l'Agència de l'energia en l'informe de data
16/09/2021. Durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: - L'execució de
l'obra, incloent guals, càrrega i descàrrega de materials, i mitjans auxiliars, no pot afectar
l'arbrat públic; per a qualsevol afectació caldrà posar-se en contacte amb parcs i jardins. - Cal
seguir les eventuals prescripcions de l'Agència de Residus de Catalunya, quant a gestió de
sòls contaminats. - La llicència no inclou la instal·lació d'elements identificadors de l'activitat,
més enllà dels permesos a l'article 52 de l'Ordenança del Paisatge Urbà; per altres elements
caldrà sol·licitar la corresponent llicència. - La llicència no inclou la col·locació la de tanques
de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni ocupacions de via pública o guals, que
requereixin permisos especials, els quals se sol·licitaran a districte. Un cop finalitzada l'obra, i
per tal de poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: Justificar el compliment de totes les condicions de la llicència. - Haver reposat els possibles
elements urbanístics afectats. - Lliurar comprovant de transport i abocament de residus a
gestor autoritzat. - Lliurar final d'obra visat i la documentació establerta a l'Ordenança
Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en data
25/02/2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la justificació de la normativa
referent a instal·lacions de seguretat en front el risc d'incendi. - Obtenir informe favorable a
l'execució de la instal·lació de captadors d'energia solar fotovoltaica de l'Agència de l'energia.
- Legalitzar les activitat dins l'edificació, pel procediment que s'escaigui, d'acord amb la
instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA, i segons allò establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11), i
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obtenir la llicència del corresponent gual. - Haver inscrit al Registre de la Propietat la cessió
de tots els sòls destinats a sistemes sotmesos a cessió obligatòria i gratuïta. Termini d'inici de
les obres : 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.
28. (3BC 2021/166) Aprovar definitivament l'adaptació i actualització del projecte executiu
del local del carrer Tarragona 173 per adequar-lo a les necessitats programàtiques per
implantar un SAIER (Servei d'atenció a immigrants, emigrats i refugiats) al Districte de
Sants-Montjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat
Tècnica del Projecte que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o
condicions en fase d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un pressupost de 3.118.560,01 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; notificar als
interessats en aquest procediment; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
29. (3BC 2022/044) Aprovar inicialment el Projecte executiu del carril bici a la Gran Via de les
Corts Catalanes, entre la plaça d'Espanya i el carrer de la Mineria, al Districte de SantsMontjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que
qualifica l'actuació 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, per un
import d'1.682.853,34 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; 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 de Gràcia
30. (11e0069) Refusar, d'acord amb l'establert a l'article 30 de la Llei d'Expropiació Forçosa,
el full d'apreuament particular, que ha formulat la representació de la societat
MEDITERRANEA TRUST, SL per la quantitat de 600.000,00 euros en relació a l'exercici del
dret de reversió que ostenta respecte a la finca núm.24 de la Travessia de Sant Antoni, de
209 m2 de superfície segons cadastre, que ha esdevingut desafectada i actualment es troba
qualificada de clau 15 zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria, en virtut de la
Modificació del pla General Metropolità en l'àmbit de la prolongació de la Rambla del Prat, que
ha estat aprovada de forma definitiva en data 1 de març 2021; aprovar, d'acord amb
l'establert a l'article 30.2 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el full d'apreuament municipal per
un import de 799.218,45 euros, que ha redactat el Departament de Valoracions de la Direcció
de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme, de 27 de juny de 2022,
en relació al dret de reversió de la finca de referència; notificar el full d'apreuament municipal
a la interessada, perquè dins dels deu dies següents l'accepti llisa i planerament o bé el
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rebutgi i formuli les al·legacions i aporti les proves que considerin adients i, en tal cas,
remetre l'expedient al Jurat d'Expropiació perquè fixi el preu just.
Districte d'Horta-Guinardó
31. (22g131) Tenir per desistides a la Sra. Francisca Vives Muset i a la Sra. Josefa Langa
Migueiz del propòsit d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat sobre la
finca número 116 del carrer Doctor Bové qualificada de Subzona d'ordenació específica
d'habitatge públic (clau 18c-p) i inclosa en la AA17 de la Modificació del PGM en l'àmbit del
Barri del Carmel i entorns, aprovada definitivament l'1 de juny de 2010 per la Subcomissió
d'Urbanisme de Barcelona, atès que d'acord amb allò establert a l'article 68 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
no s'ha procedit a l'esmena de la manca d'acreditació de la titularitat de la totalitat de la finca
ni la sol·licitud d'expropiació ha sigut ratificada pel Sr. Manuel Langa Migueiz, titular de la
tercera part restant de la finca, de conformitat amb l'informe del Departament
d'Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal
d'Urbanisme de data 21 de juny de 2022, que a efectes de motivació s'acompanya al present
i es té per íntegrament reproduït; i arxivar sense més tràmit l'expedient administratiu de
referència.
Districte de Nou Barris
32. (8BD2022/091) Aprovar el Projecte modificat de segregació i adaptació del Projecte
executiu d'accés a través del Parc de Font Magués del barri de Torre Baró fins al Passeig de
les Aigües, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de
l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra,
Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts,
per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 894.645,92
euros (21% d'IVA inclòs), essent el Pressupost d'Execució per Contracte del Projecte Modificat
de 852.920,25 euros (IVA inclòs), l'import PCA és el resultant de sumar el preu del contracte
que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (710.830,92 euros, 21% IVA inclòs),
l'import de les modificacions proposades (142.089,33 euros, 21% IVA inclòs), l'import del
control de qualitat (4.624,40 euros IVA inclòs), l'import de l'adequació de les instal·lacions
d'Endesa (35.301,27 euros IVA inclòs), l'import de l'escomesa del quadre d'enllumenat
(500,00 euros IVA inclòs) i l'import de l'escomesa de la xarxa de reg (1.300,00 euros IVA
inclòs). Modificacions tècniques consistents i derivades a grans trets en: de l'increment de
moviment de terres per l'ajust d'obra a l'accés de vehicles; de l'increment d'excavació en
desmunt per adaptació a la realitat de l'obra; del transport intern de materials per la no
retirada de la línia de Mitja Tensió; de la formació de nova riostra per desnivell entre el nou
camí formigonat i l'accés de vehicles; de l'increment de col·locació de geomalla amb
ancoratges en talús en roca per necessitats reals de l'obra; de l'increment de col·locació de
geomalla a petició del Districte en àmbit no previst al projecte; de la col·locació de geomalla
sense ancoratges en àmbits no previstos al projecte; de l'increment de col·locació de xarxa
orgànica; de la presència de runa en l'excavació en desmunt no prevista en projecte i que
representa el 19,99% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari i del 18,24%
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d'increment sobre l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte
(PEC) del projecte aprovat (778.920,10 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al
Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat per la Comissió de Govern de 5 de desembre
de 2019 (820.645,77 euros IVA inclòs); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de
Barcelona.
Districte de Sant Andreu
33. (22obo349) Aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització de regeneració urbana de Via
Barcino i Àrea de jocs", al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d'iniciativa pública, d'acord
amb l'Informe Tècnic del Projecte de 16 de juny de 2022, que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import d'11.754.823,26
euros, inclòs el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) (Finançament públic - Cofinançament
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional Feder, en el marc de l'Edusi - Eix Besòs i
PIM); d'acord amb allò que preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme; i sotmetre a informació pública dit
projecte, durant un termini d'un mes, a partir del dia següent de la publicació de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un diari dels de més circulació de la
província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents.
34. (9BD2022/038) Aprovar definitivament el Projecte d'enderroc dels equipaments situats al
carrer de Bonaventura Gispert, 37-47, al barri de La Sagrera, al Districte de Sant Andreu de
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte
que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució
d'obres), que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost de 537.303,75 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; notificar als
interessats en aquest procediment; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Districte de Sant Martí
35. (22SD0073PO) Aprovar definitivament el "Projecte constructiu de la infraestructura de
l'estació de recàrrega elèctrica per a autobusos (EREA) de la línia H12 a la parada de La
Verneda-Concili de Trento", promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, per un
import de 2.196.375,46 euros, el 21% de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord
amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 3 de juny de 2021 amb classificació "B" (favorable
amb observacions o condicions d'obra), i amb l'informe d'auditoria de novembre de 2021, que
consten a l'expedient i que es donen per reproduïts, de conformitat amb 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. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i al Tauler d'Edictes Municipal. Notificar el present acord a la part
interessada i comunicar-lo a les direccions o àrees implicades. Donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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36. (21g309) Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Yolanda
Navarrete Estévez en nom i representació de la mercantil Industrial Navarrete SA, contra
l'acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 7 d'abril de 2022, pel qual es va
aprovar definitivament el Projecte d'Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació,
del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers
Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer de Provençals de Barcelona, pels
motius que, justificadament i raonada, consten en l'informe del Departament de
reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l'Institut Municipal
d'Urbanisme de 21 de juny de 2022, que obra en l'expedient i que es dóna per íntegrament
reproduït. Desestimar la petició de suspensió de l'acte administratiu recorregut. Notificar
aquest acord als recurrents.
37. (10BD 2022/055) Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització del carrer de la
Muntanya, entre el carrer Mallorca i de Coll i Vehí, i el carrer de l'Eterna Memòria des del
carrer de Coll i Vehí fins el carrer del Freser, al Districte de Sant Martí a Barcelona, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 6 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 de
2.760.226,41 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); notificar als interessats
en aquest procediment; 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.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
38. (21001842-001) Prorrogar per un període comprès des del 17.11.2022 fins al
16.11.2023, el contracte 21001842-001 que té per objecte la Contractació dels serveis de
recollida i trasllat d'animals de companyia pel Departament de gestió i protecció dels animals
adjudicat a l'empresa HELP GUAU SL, amb NIF B62788021, per un import total de
262.233,54 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
218.527,96 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 180.601,62
euros i import IVA de 37.926,34 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 43.705,58
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 36.120,31 euros i import IVA de
7.585,27 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.
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39. (22S05343) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona-Districte
de l'Eixample i MWCapital 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 a la realització del projecte
"Convocatòries de reptes d'innovació: districte de l'Eixample", per un import de 40.000,00
euros, corresponent al 45,45% del cost total del projecte. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en
l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 40.000,00 euros amb càrrec a
la partida 0300/48903/43211 del pressupost de l'any 2022, a favor de la Fundació Barcelona
Mobile World Capital (MWCapital), amb CIF G65760431. Requerir l'entitat beneficiària per tal
que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la
justificació de l aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d
acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. Facultar la Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull,
tercera tinenta d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que
se'n derivin.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
40. (22002312) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Servei de gestió dels tràmits
d'intermediació en relació a la provisió d'establiments d'allotjament (hotels, hostals, pensions,
apartaments i habitatges d'ús turístic) de la ciutat de Barcelona i rodalies (equivalents als
municipis inclosos dins de la zona 1 de la xarxa de transports metropolitans de Barcelona) i
excepcionalment a municipis inclosos a la resta de zones tarifàries de la xarxa de transports
metropolitans de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI", amb núm. de contracte 22002312, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
5.886.849,75 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
12.728.323,77 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 5.303.468,24 euros i import de l'IVA de 583.381,51 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 31.177,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22615/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 727.472,32 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200, un import
(IVA inclòs) de 2.457.262,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22615/23164 0200, un import (IVA inclòs) de 2.457.262,50 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200, un
import (IVA inclòs) de 106.837,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22615/23164 0200, un import (IVA inclòs) de 106.837,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
41. (21001813-003) Aprovar, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del
contracte 21001813-003 que té per objecte el Serveis per la gestió de l'allotjament temporal i
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manutenció de persones i famílies en hostals, pensions i pisos d'estada temporal a Barcelona i
part de la seva àrea metropolitana, de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI, adjudicat a l'empresa AVORIS RETAIL DIVISION SL amb NIF B07012107, per un
període de 5 mesos compresos entre el 15 de juliol de 2022 al 14 de desembre de 2022, o
fins a l'adjudicació del nou contracte si és abans, en les mateixes condicions previstes en el
plecs que regulen aquest contracte; i amb les mateixes condicions i obligacions que consta a
la seva oferta, al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques, per un import total d'1.699.714,42 euros (IVA inclòs) i 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 d'1.699.714,42 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 23.672,92 euros i import IVA de 2.604,02 amb tipus impositiu
11% a l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200; un import net de 189.658,33 euros i
import IVA de 20.862,42 amb tipus impositiu 11% a l'aplicació pressupostària
D/22615/23164 0200; un import net de 1.317.943,00 euros i import IVA de 144.973,73 amb
tipus impositiu 11% a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200. Notificar aquest acord
a l'empresa adjudicatària. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
42. (22001657) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Gestió del Punt d'Informes
d'Arrelament (PIA), per elaborar les propostes d'Arrelament social necessàries per a
l'autorització de residencia temporal i per a emetre el Document de Veïnatge de l'Ajuntament
de Barcelona.", amb núm. de contracte 22001657, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 842.576,57 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat d'1.676.238,72 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 765.978,70 euros i import de l'IVA de 76.597,87
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 35.107,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i
a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0200, un import (IVA inclòs) de 421.288,29 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0200, un
import (IVA inclòs) de 386.180,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22731/23162 0200; 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 les característiques del contracte. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
43. (22XC0139) Aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Càritas
Diocesana de Barcelona, en matèria de projectes d'atenció social a sectors de població en risc
a Barcelona. Aquest conveni serà vigent des del dia següent a la seva formalització fins el
31/12/2024. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora de l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin. Donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
44. (2022223-IMPD) Aprovar l’addenda a la pròrroga del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'Ajuntament de
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Barcelona a través de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de 20 de desembre
de 2018, per a la prestació del servei dels Centres de desenvolupament infantil i atenció
precoç (CDIAP) als Districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris, per a l'exercici comprés entre l'1
de gener i el 31 de desembre de 2022. Facultar per a la seva formalització el Gerent de
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
46. (22S05289) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Sodepau, per a
l'execució del projecte "Mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya. La plataforma de
difusió dels cinemes àrabs a Barcelona i Catalunya (2022)", amb la finalitat de contribuir a
combatre els prejudicis i estereotips vers el Món àrab, dignificant, promovent i consolidant la
presència de la cultura dels països àrabs i mediterranis a Catalunya, 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 50.000,00 euros, equivalent al 44,39% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 112.646,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2022. Declarar la noinclusió 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 Sodepau, amb NIF
G60843299, la despesa total de 50.000,00 euros a càrrec de la partida D/0200/48746/23291,
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 el
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així
com la de tots aquells documents que se'n derivin.
Districte de les Corts
47. (20004596-002) Prorrogar per al període comprès entre el 15 de setembre de 2022 fins
el 31 de juliol de 2024, el contracte 20004596-002 que té per objecte la gestió i dinamització
dels Casals de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon, l'organització de les activitats del Casal de
Gent Gran Pere Quart, i la dinamització del programa de promoció de la gent gran del
districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, per un import total de 355.346,21
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 54.994,78 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost
amb el desglossament següent: un import net de 49.995,25 euros i import IVA de 4.999,53
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 189.695,64 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 172.450,58 euros i import IVA de 17.245,06 amb
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232, 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 110.655,79 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
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següent: un import net de 100.596,17 euros i import IVA de 10.059,62 amb tipus impositiu
10% a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2024. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
48. (22S05253-002) Anul·lar parcialment l'autorització i disposició de la despesa de la
subvenció núm. 22S05253 relativa a la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del Districte
d'Horta-Guinardó, a favor del Consell de la Joventut del Districte d'Horta-Guinardó, amb NIF
G-59168641, per un import de 18.700,75 euros, amb càrrec a l'aplicació D/48522/23221 del
pressupost de l'any 2022, pel termini que no s'ha prestat del servei des de l'1 de gener de
2022 al 5 d'abril de 2022. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
49. (22000362) Iniciar l'expedient per a la contractació de la "Gestió de l'Espai Jove Les
Basses i del punt InfoJOVE de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible",
amb núm. de contracte 22000362, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.025.941,52 euros (IVA inclòs) i
un valor estimat d'1.714.383,38 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 847.885,55 euros i import de l'IVA de 178.055,97
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 517.374,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i
a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.21/06.08, un import (IVA inclòs) de 508.567,43
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/227.19/232.21/06.08; 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
50. (20000413L01-004) Prorrogar per un període comprès des del 21.08.2022 fins el
30.04.2024, el contracte 20000413L01-004 que té per objecte "manteniment preventiu i
correctiu de la flota de vehicles del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament,
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb mesures de contractació sostenible i
desglossat en 7 lots (LOT 1- Manteniment de la carrosseria i xassís dels vehicles de l'SPEIS en
general-)", adjudicat a l'empresa AUTO DISTRIBUCIÓN SL, amb NIF B08215378, per un
import total de 981.387,44 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 294.323,28 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 243.242,38
euros i import IVA de 51.080,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 196.370,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 162.289,62
euros i import IVA de 34.080,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2024. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 490.693,72
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 405.532,00 euros i import IVA
de 85.161,72 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Donar-ne compte
a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
51. (21000666) Autoritzar, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini d'execució del contracte
número 21000666 que té per objecte el subministrament d'un vehicle especialitzat en rescat i
extinció d'incendis en alçada, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i
amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa ROSENBAUER
ESPAÑOLA, SA, amb NIF A28859833, en el sentit d'ampliar el termini d'entrega del vehicle
fins, com a màxim, el dia 7 de desembre de 2022, d'acord amb els informes que figuren a
l'expedient; requerir el contractista per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils
procedeixi a formalitzar aquesta ampliació de termini; donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
52. (2022-0047) Aprovar el conveni-model de col·laboració per a "la utilització i l'impuls de la
plataforma Decidim per al foment de la democràcia" amb la finalitat de promoure la
participació i la democràcia interna entre la ciutadania organitzada, a l'empara dels principis
de l'actuació de l'Administració pública de l'article 3.1 i dels articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com de l'establert a l'article 4
de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
i de l'article 34.5 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de
Barcelona, publicada en la Gaseta Municipal el 5 de febrer del 2019, i tot de conformitat amb
l'informe tècnic de la Direcció de Serveis d'Innovació Democràtica que consta a l'expedient.
53. (2022-0095) Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de 59 places concertades en la
residència d'estudiants Liv Student Sarrià de Barcelona (carrer Can Ràbia, 7-9) per al curs
2022-2023 de conformitat amb el conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Barcelona i
la Universitat de Barcelona el 21 de juliol de 2020 corresponent a aquest equipament,
incorporat en la modificació del Pla Especial Urbanístic de determinació del tipus i ordenació
de l'equipament situat al carrer de Can Ràbia núm. 7-9 aprovada pel plenari del Consell
Municipal el 30 d'octubre de 2020 i d'acord amb les Bases reguladores per a l'atorgament de
places concertades en residències d'estudiants d'acord amb convenis urbanístics signats a
l'efecte, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 15 de juny de
2022; establir el termini de presentació de sol·licituds per a optar a les places concertades de
20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria
en el BOPB; publicar l'esmentada convocatòria al BOPB.
Districte de Sants-Montjuïc
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54. (22XC0108) Aprovar el conveni de col·laboració entre la Federació d'Associacions i
Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF G58505595 i l'Ajuntament de
Barcelona (Districte de Sants-Montjuïc), per a l'organització de la Festa Major de Sants 2022,
que instrumenta l'atorgament de la subvenció directa i de caràcter nominatiu per import de
95.000,00 euros, equivalent al 74,21% del cost total del projecte, i amb una durada fins a 31
de desembre de 2022, d'acord amb els arts. 22.2.a) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la Normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal d'aquest Ajuntament en sessió de 17
de desembre de 2010. Autoritzar i disposar la despesa de 95.000,00 euros amb càrrec a la
posició pressupostària número D/48573/33811/0603 de l'exercici 2022, a favor de la
Federació d'Associacions i Comissions de carrers de la Festa Major de Sants, amb NIF
G58505595. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de tres mesos a
comptar des de l'acabament del termini per a la realització de l'activitat, presenti la
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de
l'activitat subvencionada. Facultar el regidor del Districte de Sants-Montjuïc, l'Im. Sr. Marc
Serra i Solé, per a la signatura d'aquest conveni.
Districte de les Corts
55. (22000424) Adjudicar el contracte núm. 22000424, que té per objecte la dinamització i
gestió del Centre Cívic Tomasa Cuevas del Districte de les Corts, amb mesures de
contractació pública sostenible a l'empresa PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS
SOCIALS, SL amb NIF B59960526, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, per un import de 450.622,73 euros IVA inclòs, dels quals 372.415,48 euros
corresponen al preu net i 78.207,25 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 75.103,79
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 225.311,37 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711 i un import (IVA inclòs) de
150.207,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/33711. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Alliberar la quantitat d'11.017,53 euros
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
1.836,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 5.508,76 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de
3.672,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/33711. Fixar l'import de la garantia definitiva en 18.620,77 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 a la Sra. Núria Girona Folch i donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi
56. (75/2022) Aprovar les Bases particulars del procediment de pública concurrència per
adjudicar la gestió cívica del Centre Cívic Casa Orlandai. 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 total de
839.022,00 euros, dels quals 279.674,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/48903/33711/0605 del pressupost de l'any 2023, i 279.674,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/48903/33711/0605 del pressupost de l'any 2024, i 279.674,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/33711/0605 del pressupost de l'any
2025, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l'actual. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
57. (22000558) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Gestió i dinamització dels centres
cívics del Besòs i el Maresme, Parc Sandaru i Sant Martí, amb mesures de contractació
pública sostenible", amb núm. de contracte 22000558, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.424.286,07
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 4.007.084,46 euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, CC Besòs, per un import de 817.690,17 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, CC
Parc Sandaru, per un import de 730.582,60 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, CC Sant Martí,
per un import de 876.013,30 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 2.003.542,23 euros i import de l'IVA de
420.743,84 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 438.006,65 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de
438.006,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de 365.291,30 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de
365.291,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de 408.845,09 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de
408.845,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610; 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.
Mocions
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (DP-2021-28365) Esmenar, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, l'errada material
observada en el redactat de l'acord de la Comissió de Govern en sessió de 30 de desembre de
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2021, pel qual s'aprovà l'adquisició, a títol de compravenda, a la societat Coyoacan Invest
SLU (NIF B-67160028), de la finca situada a la Ronda de Sant Pau núm. 46 (finques registrals
104, 6398 i 6400 del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona), en el sentit de
determinar que l'IVA de l'operació és d'1.936.200,00 euros, en lloc d'1.936.000,00 euros,
sense que l'errada desvirtuï l'import total de la compravenda (preu més IVA) d'11.156.200,00
euros; modificar l'esmentat acord de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021,
vistes la sol·licitud de Coyoacan Invest SLU, i la resolució de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya de 7 de juliol de 2022, denegant-li l'homologació com a promotor social
d'habitatge, ambdues obrants a l'expedient, en el sentit següent: a) Deixar sense efecte la
condició resolutòria a complir per Coyoacan Invest SLU, atesa la impossibilitat que Coyoacan
Invest SLU, obtingui l'homologació de promotor social d'habitatge, ni que alternativament
designi una tercera persona, que si ostenti aquesta condició de promotor social d'habitatge;
b) Incorporar aquest bé a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal com a bé
patrimonial, sense afectar-lo al Patrimoni Municipal d'Urbanisme; c) Ampliar fins al 31 de
desembre de 2022 el termini màxim per a l'adjudicació i formalització d'un dret real de
superfície a favor de Coyoacan Invest SLU respecte de la finca objecte de compravenda, per a
la construcció d'una promoció d'habitatges de protecció oficial de règim general en règim de
lloguer d'acord amb les condicions i mecanismes per garantir aquesta destinació durant tota
la vigència del dret de superfície, que s'hauran de fer constar en l'escriptura de constitució
d'aquest dret; d) Condicionar resolutòriament la present compravenda, si abans del 31 de
desembre de 2022, l'Ajuntament de Barcelona no ha pogut atorgar el dret real de superfície a
favor de Coyoacan Invest SLU sobre la finca objecte de compravenda, moment en què
Coyoacan Invest SLU podrà instar fefaentment davant l'Ajuntament de Barcelona la resolució
de la compravenda, garantint mitjançant aval o mitjà alternatiu previst legalment, la
restitució del preu abonat per import de 9.220.000,00 euros, restant inalterada la resta de
l'acord.
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