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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 8 de setembre de 2022.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 8 de setembre de 2022, s'hi reuneix la
Comissió de Govern, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jaume Collboni
Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi
Martí Grau, Lucía Martín González, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat
Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón
Montañés i Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases
Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència els Ims. Srs. regidors: Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons i
Marc Serra Solé.
També hi és present la gerent municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 27 de juliol de 2022, l'esborrany
de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, es comuniquen les resolucions
següents:
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de Ciutat Vella
1. (601.2022.026) El conseller delegat de BIMSA, el 28 de juliol de 2022, ha resolt adjudicar
el contracte de les Obres relatives al projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana al
Districte de Ciutat Vella, Barcelona. Tram 2.1: Via Laietana des del c. Joaquim Pou fins a
Plaça Antoni Maura amb mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil COPISA
Constructora Pirenaica, SA, per un import de 3.201.369,54 euros, IVA exclòs, que incloent
IVA ascendeix a la quantitat de 3.873.657,14 euros i una durada de 8 mesos.
2. (601.2022.034) El conseller delegat de BIMSA, el 21 de juliol de 2022, ha resolt adjudicar
el contracte de les Obres d'intervenció a les façanes del museu Picasso, al districte de Ciutat
Vella de Barcelona, amb mesures de contractació Pública sostenible, a la mercantil Rècop
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Restauracions Arquitectòniques, SLU, per un import de 495.320,86 euros, IVA exclòs, que
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 599.338,24 euros i una durada d'11 mesos.
Districte de Sants-Montjuïc
3. (603.2022.016) El conseller delegat de BIMSA, el 19 de juliol de 2022, ha resolt adjudicar
el contracte de les Obres de neteja i enderrocs no estructurals a la nau 8 de Can Batlló al
Districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a
la mercantil Construcciones y Desmontes Ribera Navarra, SA, per un import de 904.995,64
euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.095.044,72 euros i una
durada de 5 mesos.
Districte d'Horta-Guinardó
4. (607.2022.073) El conseller delegat de BIMSA, el 28 de juliol de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu actualitzat de la
reurbanització de la Plaça Font d'en Fargues, al barri de la Font d'en Fargues, al districte
d'Horta-Guinardó a Barcelona, amb un pressupost de licitació d'1.687.820,22 euros, IVA
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.042.262,47 euros i un valor estimat de
2.025.384,26 euros, IVA exclòs i una durada de 9 mesos.
Districte de Sant Andreu
5. (609.2022.064) El conseller delegat de BIMSA, el 28 de juliol de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de la reurbanització
de la plaça del Canòdrom, barri del Congres i Els Indians, al districte de Sant Andreu, amb un
pressupost de licitació de 2.582.223,15 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la
quantitat de 3.124.490,01 euros i un valor estimat de 3.098.667,78 euros, IVA exclòs i una
durada d'11 mesos.
Districte de Sant Martí
6. (610.2022.096) El conseller delegat de BIMSA, el 28 de juliol de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de reurbanització del
c. Muntanya, entre el c. Mallorca-Coll i Vehí, i el c. Eterna Memòria des del c. Coll i Vehí fins al
c. Fresser, al districte de Sant Martí a Barcelona, amb un pressupost de licitació de
2.153.344,35 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.605.546,66
euros i un valor estimat de 2.584.013,22 euros, IVA exclòs i una durada d'11 mesos.
7. (610.2022.098) El conseller delegat de BIMSA, l'1 d'agost de 2022, ha resolt iniciar la
licitació per a la contractació de les Obres relatives a la separata dels jocs infantils c. Alfons el
Magnànim del projecte executiu de la reurbanització del c. Alfons el Magnànim des del c.
Cristóbal de Moura fins al c. Llull, al districte de Sant Martí a Barcelona, amb un pressupost
de licitació d'1.079.576,94 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat
d'1.306.288,10 euros i un valor estimat d'1.941.634,94 euros, IVA exclòs i una durada de 4
mesos.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
23 de setembre del 2022

CSV: acf2-e137-cd3d-82b4

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
8. (20220246) El Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, el 22
de juliol de 2022, amb efectes des del 22/07/2022, va resoldre dotar els crèdits necessaris a
les següents aplicacions del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'any
2022: 0100/22699/23151, 0100/22732/23144, 0100/22699/23151, 0100/22732/23132,
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.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
9. (1980) Resolució del president de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 5 de juliol de 2022,
que aprova el conveni de col·laboració entre aquest Institut i l'Associació Xarxa Audiovisual
Comunitària, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa mitjançant concessió
directa, aprovada el 7 d'octubre de 2021 pel Consell d'Administració de l'ICUB, per import de
64.722,00 euros, per l'execució del projecte de realització de les activitats culturals
comunitàries en relació La Veïnal.
10. (22S02703) Resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona, de 28 de juliol
de 2022, que va aprovar el conveni entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Associació
Cultural per la Tradició Musical TRAM, amb NIF G59120444, per a la col·laboració amb la
programació que l'Associació realitza en el Centre l'Artesà, que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció nominativa mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional. El
Consell d'Administració de l'ICUB va aprovar aquesta subvenció nominativa per import de
49.749,00 euros a l'Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM per a l'any 2022,
acordant-se incrementar aquest import en 5.251,00 euros, el que fa un import total de
55.000,00 euros, equivalent al 14,23 % del cost total del projecte. Autoritzar i disposar
55.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48012/33415 del pressupost de
l'any 2022, a favor de l'Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM, amb NIF
G59120444, per a la col·laboració amb la programació que l'Associació realitza en el Centre
l'Artesà.
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. (2022/0148) Aprovar l'expedient núm. 2022/0148 de modificacions de crèdit, corresponent
a la relació MC - 0097, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, d'import 5.326.628,87 euros dins del Capítol I,
derivades de regularització de despeses de mobilitat de personal, canvis d'organigrama i
altres variacions, que recullen les modificacions d'altes i baixes des del dia 1 d'abril de 2022
fins el dia 5 de juliol de 2022 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una
esmena a la quantitat total pressupostada. Publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
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2. (22001649) Iniciar l'expedient per a la contractació centralitzada del servei de recollida,
transport i lliurament de correspondència i/o paqueteria en les Gerències Sectorials i
Territorials de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 22001649, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 952.786,38 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor
estimat d'1.653.596,19 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 787.426,76 euros i import de l'IVA de 165.359,62 euros; i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 3.671,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0800, un import (IVA inclòs) de 3.671,97 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0800, un import
(IVA inclòs) de 266.079,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 266.079,19 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0705, un import
(IVA inclòs) de 2.383,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0701, un import (IVA inclòs) de 2.383,70 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0701, un import
(IVA inclòs) de 35.379,73 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 35.379,73 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0610, un import
(IVA inclòs) de 12.169,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 12.169,51 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0609, un import
(IVA inclòs) de 18.855,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0608, un import (IVA inclòs) de 18.855,71 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0608, un import
(IVA inclòs) de 928,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0607, un import (IVA inclòs) de 928,45 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0607, un import
(IVA inclòs) de 9.876,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 9.876,84 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0606, un import
(IVA inclòs) de 21.772,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 21.772,58 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0605, un import
(IVA inclòs) de 8.228,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 8.228,22 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0604, un import
(IVA inclòs) de 8.421,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 8.421,18 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0603, un import
(IVA inclòs) de 16.775,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0602, un import (IVA inclòs) de 16.775,62 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0602, un import
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(IVA inclòs) de 3.940,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/92011 0601, un import (IVA inclòs) de 3.940,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0601, un import
(IVA inclòs) de 49.074,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/15011 0500, un import (IVA inclòs) de 49.074,01 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/15011 0500, un import
(IVA inclòs) de 6.187,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 6.187,76 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/13011 0400, un import
(IVA inclòs) de 12.648,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22205/23011 0200, un import (IVA inclòs) de 12.648,61 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/23011 0200; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Declarar la
improcedència de la revisió de preus amb motiu de les raons indicades a l'expedient. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
3. (001_22002079) Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de trasllat del grup
electrogen de l'edifici vell a l'edifici nou i la instal·lació i posada en servei del nou quadre per
a subministrament crític per a la Gerència de Recursos de Ajuntament de Barcelona, amb
núm. de contracte 001_22002079, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 580.598,35 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preu alçat i un valor estimat de 623.783,36 euros; i 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 479.833,35 euros i import
de l'IVA de 100.765,00 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 295.063,79 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 0705 D/63834/93314, un import (IVA inclòs) de
285.534,56 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'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (20002837-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
20002837-002 que té per objecte el servei de suport tècnic i logístic per actes ciutadans i
protocol·laris, juntament amb el manteniment dels aparells i les sales tècniques audiovisuals,
adjudicat a l'empresa INICIATIVES EVENTS SL, amb NIF B64709363, per un import màxim de
114.075,11 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 114.075,11 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 94.276,95
euros i import IVA de 19.798,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22300/92011 0705. Fixar en 4.713,85 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a
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les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (20003094-001) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
20003094-001 que té per objecte el servei d'oficina tècnica de suport a l'estratègia de difusió
digital i la producció de fotografies i materials audiovisuals per premsa, protocol i canals
digitals municipals, adjudicat a l'empresa GOROKA CONTENTS SL, amb NIF B63764476, per
un import màxim de 152.152,24 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 152.152,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 125.745,65 euros i import IVA de 26.406,59 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació
pressupostària D/22719/92523 0705. Fixar en 6.287,28 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del
departament de Contractació de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
6. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 8
de setembre de 2022.
7. (22S08186) Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,a) de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió directa
d'una subvenció nominativa a LA FUNDACIÓ BCD, BARCELONA CENTRE DE DISSENY, per
import de 50.000,00 euros per a la realització del projecte PLA D'ACCIÓ 2022, D'IMPULS DEL
DISSENY AL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ, dirigit a promoure i potenciar l'activitat econòmica
de la ciutat garantint la continuïtat del nostre model de comerç urbà de proximitat, amb un
cost total d'execució de 100.000,00 euros i un termini d'execució que finalitza el dia 31 de
desembre del 2022. 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 50.000,00 euros, a càrrec a la partida 0700/48548/43143 de
l'any 2022, del pressupost de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica,
equivalent a un 50% de l'import total del Projecte de 100.000,00 euros, a favor de la
FUNDACIÓ BCD, BARCELONA CENTRE DE DISSENY amb NIF G08470999. 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.
8. (22S05295) Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,a) de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la concessió directa
d'una subvenció nominativa a la FUNDACIO EURECAT, per import de 70.000,00 euros per a la
realització del projecte "INNOVACIÓ TURÍSTICA", dirigit a impulsar l'ús de la tecnologia i la
informació digital adreçada a la innovació tant del sector públic com del privat facilitant que
aquesta catalitzi un creixement sostenible i socialment responsable, amb un cost total
d'execució de 142.000,00 euros i un termini d'execució que finalitza el dia 31 de desembre
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del 2022. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació
de la despesa per import de 70.000,00 euros, a càrrec a la partida 0700/48618/43215 de
l'any 2022, del pressupost de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica,
equivalent a un 49,30% de l'import total del Projecte de 142.000,00 euros, a favor de la
FUNDACIÓ EURECAT amb CIF G66210345. 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.
9. (22S05298) 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 l'ASSOCIACIÓ CATALANA
D'EMPRESES PER A GAIS I LESBIANES - ACEGAL, d'una subvenció de 150.000,00 euros per a
la realització del projecte PRIDE BARCELONA 2022, dirigit a consolidar Barcelona com a una
de les principals destinacions turístiques LGTBIQ+ amb projecció internacional, amb un cost
total d'execució de 500.000,00 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 150.000,00 euros, dels quals, 50.000,00
euros amb càrrec a la partida 0700/48620/43215 i altres 100.000,00 euros, a càrrec de la
partida 0700/48904/43215, del pressupost de l'any 2022 de la Gerència d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica, equivalent a un 30% de l'import total del Projecte de
500.000,00 euros, a favor de l'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES PER A GAIS I
LESBIANES - ACEGAL amb NIF G64717812. 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.
10. (22S08570) 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 l'ASSOCIACIO BARCELONA
GLOBAL, d'una subvenció de 240.790,00 euros per a la realització del projecte "Atracció i
aterratge de la 37ª Edició de la Copa Amèrica a Barcelona", amb un cost total d'execució de
482.489,13 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 240.790,00 euros, a càrrec de la partida D/07.00/489.03/43011
del Pressupost 2022, equivalent a un 49,91% de l'import total del Projecte, a favor de
l'ASSOCIACIO BARCELONA GLOBAL, amb NIF G65463994. Requerir l'entitat beneficiària per
tal que, abans del 31 de març de 2023, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts
d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de las subvencions, en la
modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor.
11. (22S08109) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes per la realització del
Projecte "RESIDÈNCIA DE GUIONS DE L'ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ" dirigit al
desenvolupament i execució d'una residència de desenvolupament de guions per a
llargmetratges de ficció 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
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reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 30.000,00
euros, que correspon al 13,30% del cost total del Projecte per import de 225.641,00 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 30.000,00 euros, a favor de
l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, dels quals, 10.000,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43335 del Pressupost de l'any
2022 i altres 20.000,00 euros, a càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43335 del
Pressupost de l'any 2023, condicionada aquesta darrera quantitat a l'existència de crèdit
adequat i suficient. Requerir a l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3
mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte cinquè del conveni. Facultar
l'Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor de Turisme i Indústries Creatives, per a la
signatura del conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
12. (22S08146) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut
de Cultura de Barcelona i l'entitat PLANETA MED, SLU per la realització del Projecte
DOCSBARCELONA 2022, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DOCUMENTAL dirigit a
propiciar la trobada del cinema documental amb el ciutadà, i la difusió i el foment de la seva
creació. 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 70.000,00 euros, que correspon
al 16,11% del cost total del Projecte per import de 434.471,88 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 70.000,00 euros, a favor de la entitat PLANETA MED,
SLU, amb càrrec, pel que fa a 45.000,00 euros, a l'aplicació pressupostària
0700/48532/43335: i pel que fa a 25.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària
0700/47930/43335, ambdues de l'exercici 2022. 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 pacte cinquè del
conveni. Facultar l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé i Carol, regidor de Turisme i Indústries
Creatives, per a la signatura del conveni.
13. (22S08154) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut
de Cultura de Barcelona i l'entitat ADVANCED MUSIC SL per la realització del Projecte
"FESTIVAL SÓNAR DIA I SÓNAR +D 2022" dirigit a fomentar un punt de trobada de totes les
comunitats que treballen en l'espai d'encreuament entre la creativitat i la tecnologia 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 285.000,00 euros, que
correspon al 8,77% del cost total del Projecte per import de 3.250.000,00 euros. Declarar la
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient.
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 285.000,00 euros, amb càrrec a les partides
0700/48795/43335 (per import de 200.000,00 euros) i 0800/44300/33411 (per import de
85.000,00 euros) del pressupost de 2022, a favor de l'entitat ADVANCED MUSIC SL, amb CIF
B-66699216. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a
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comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte cinquè del conveni. Facultar l'Im. Sr.
Francesc Xavier Marcé Carol, regidor de Turisme i Indústries Creatives, per a la signatura del
conveni.
14. (22S08321) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, amb NIF G62015789, que instrumenta l'atorgament de
la subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte
anomenat Co-Disseny del projecte Bloc 4 de Can Batlló, per un import de 30.000,00,
equivalent 50% del cost total del projecte que puja a la quantitat total de 60.000,00 euros i
una durada fins al 31.12.2022, 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 a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
30.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07.00/489.03/43351 del pressupost
de l'any 2022, a favor de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (NIF
G62015789), pel projecte anomenat Co-Disseny del projecte Bloc 4 de Can Batlló. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts d'acord
amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, en els terminis i
condicions establerts a l'esmentat conveni. Facultar el Sr. Álvaro Porro Gonzalez, Comissionat
d'Economia Social i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura
de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
15. (DP-2022-28578) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
(Districte de Nou Barris) i l'Arquebisbat de Barcelona, per un termini inicial de quatre anys,
prorrogable per acord exprés de les parts per un termini de quatre anys més, per al
lliurament avançat i recíproc de les possessions de la finca municipal del carrer de Marie Curie
núm. 23 (Alsàcia núm. 1), i part de la situada al carrer de Palamós núm. 43-45, propietat de
l'Arquebisbat, per endegar les obres convingudes al Protocol i Conveni de col·laboració
signats, ambdós de 23 d'abril de 2019; formalitzar el corresponent Conveni; i facultar l'Im.
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de Nou Barris, per a la seva signatura.
16. (DP-2022-28601) Autoritzar a l'entitat TSHCE SANTS, SLU (NIF: B87185575) a gravar el
dret real de superfície que recau sobre la finca de propietat municipal, situada al carrer de
Viriat núm. 37-39 (registral 18.124 de la secció de Sants-4 del Registre de la Propietat núm.
3 de Barcelona), amb un dret real d'hipoteca per un préstec de 20.000.000,00 euros de
nominal, de conformitat amb les condicions reguladores del citat dret real, especialment la
clàusula 11a.e), aprovades definitivament per la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació en
sessió de 21 de gener de 2015, que van ser protocol·litzades a l'escriptura de formalització,
autoritzada el dia 7 de maig de 2015 per la notari de Barcelona Sra. Elena Romeo García
(protocol núm. 393), amb la finalitat de refinançar el cost de les obres de les instal·lacions
objecte del dret de superfície. La garantia hipotecària tindrà, en tot cas, rang preferent a
l'extinció prevista en la clàusula catorzena de les referides condicions reguladores i en cap cas
el seu import nominal, interessos, costes judicials o qualsevol altre concepte ultrapassarà el
valor del dret de superfície de 40.510.000,00 euros, i el termini màxim d'amortització no

9
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
23 de setembre del 2022

CSV: acf2-e137-cd3d-82b4

superarà la durada del dret de superfície, es a dir 75 anys des de la data de posada en
funcionament de l'equipament i aprovar les condicions annexes que consten a l'expedient.
17. (3/106-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-106/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 5.000.000,00 euros, per atendre despeses de l'organització de la 37th
America's Cup, competició de vela oceànica, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
22071991; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
18. (3/108-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-108/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 82.900,28 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. 22072291; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
19. (3/109-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-109/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al Pressupost per a
l'exercici 2022, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del Districte de Gràcia, per un
import de 42.102,08 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 22072295; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
20. (22001046D) Adjudicar el contracte núm. 22001046, que té per objecte "les actuacions
de reparació, substitució i millora d'elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible" a SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBATEC
amb NIF A60744216, amb una baixa del 23,47 % sobre els preus unitaris, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import
màxim d'1.000.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
826.446,28 euros corresponen al preu net i 173.553,72 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 250.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22712/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 500.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504; un import
(IVA inclòs) de 250.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22712/15331 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 41.322,31 euros. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui
per formalitzar el contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana. Designar
com a responsable del contracte al senyor Alberto Soriano. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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21. (19002803-003) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
19002803-003 que té per objecte "Fabricació i col·locació i posterior retirada de la
Senyalització Excepcional per esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa API MOVILIDAD SA, amb
NIF A78015880, per un import màxim de 89.994,05 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 89.994,05 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 74.375,25 euros i import IVA de 15.618,80 amb tipus impositiu
21,00% a l'aplicació pressupostària D/22720/13414 0504. Fixar en 3.718,76 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
22. (21XC0189-001) Modificar l'Addenda al "Conveni marc regulador de la col·laboració de la
societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA amb l'Ajuntament de Barcelona per a les
actuacions en matèria urbanística així com a l'execució de les obres d'urbanització i ordinàries
d'infraestructures" de 12 de juliol de 2016, que té per objecte la preparació de la
documentació tècnica i jurídica per a la convocatòria del concurs de concessió del servei de
distribució de districte de calor i fred a l'àmbit de la Sagrera, al Districte de Sant Andreu,
aprovada per acord de la Comissió de Govern municipal adoptat en sessió de 7 d'octubre de
2021, pels motius i en els termes que consten en l'informe de la Direcció de serveis
d'Assessorament Jurídic de 5 de juliol de 2022.; aprovar el reajustament de les anualitats
previstes a la citada Addenda, de conformitat amb els informes i la documentació que consta
a l'expedient; reajustar les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa plurianual
previstes a l'Addenda, amb el següent detall: anul·lar parcialment l'autorització i disposició de
la despesa plurianual per un import de 74.778,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/42391/1721, dels quals 37.389,00 euros corresponents a l'exercici 2022 i
37.389,00 euros corresponents a l'exercici 2023; i autoritzar i disposar la despesa plurianual
per un import de 186.945,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/42391/17211,
dels quals 112.167,00 euros corresponents a l'exercici de l'any 2022 i 74.778,00 euros
corresponents a l'exercici de l'any 2023, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb
NIF A63198451, en concepte de reajustament pressupostari dels anys 2022 i 2023,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
l'actual; facultar la segona tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Il·lma. Janet Sanz
Cid, per a la signatura de la present Addenda i dels actes que se'n derivin i donar-ne compte
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
23. (22XC0080) Aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals per a la col·laboració en el desplegament
del Pla Natura Barcelona 2030, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions
públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; autoritzar i
DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 150.000,00 euros, a favor del Consorci
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb NIF Q5850011G, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/46763/15142 dels pressupostos dels anys 2022, 2023,
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2024 i 2025, amb el següent desglossament: 75.000,00 euros amb càrrec de l'exercici 2022,
25.000,00 euros amb càrrec de l'exercici 2023, 25.000,00 euros amb càrrec de l'exercici
2024 i 25.000,00 euros amb càrrec de l'exercici 2025. La consignació queda subordinada al
crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del
RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i facultar l'Im. Sr. Eloi Badia
Casas, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la signatura de l'esmentat
conveni i la formalització de tots aquells documents que siguin necessaris per la seva
execució. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
24. (BC2022/059) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de les
escoles incloses al programa "Protegim les escoles" (actuacions 2022) als districtes de Ciutat
Vella i Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte (ITP) de data 19 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions
o condicions d'execució d'obra), que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes
es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.140.024,99 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; aprovar els convenis
específics de cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d'Edistribución
Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió i facultar la gerent d'Ecologia
Urbana per a formalitzar els convenis; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
25. (BC2022/060) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de les
escoles incloses al programa "Protegim les escoles" (actuacions 2022) als districtes de SantsMontjuïc, Gràcia i Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte (ITP) de data 23 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb
observacions o condicions d'execució d'obra), que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.218.934,62 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;
aprovar els convenis específics de cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a
favor d'Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió i facultar
la gerent d'Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; publicar aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament.
26. (BC2022/061) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de les
escoles incloses al programa "Protegim les escoles" (actuacions 2022) als districtes les Corts i
Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte
(ITP) de data 19 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o
condicions d'execució d'obra), que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes
es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.539.292,28 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; aprovar els convenis
específics de cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d'Edistribución
Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió i facultar la gerent d'Ecologia
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Urbana per a formalitzar els convenis; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
27. (BC2022/062) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de les
escoles incloses al programa "Protegim les escoles" (actuacions 2022) als districtes SarriàSant Gervasi i Nou Barris de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic
del Projecte (ITP) de data 19 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb
observacions o condicions d'execució d'obra), que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.115.234,00 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;
aprovar els convenis específics de cessió d'instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a
favor d'Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i de Mitja Tensió i facultar
la gerent d'Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; publicar aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament.
28. (10BC2022/063) Aprovar definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de les
escoles incloses al programa "Protegim les escoles" (actuacions 2022) al districte de Sant
Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte de data
19 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució
d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost de 841.643,40 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 (TRLMRLC); aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas
aeri/subterrani de les línies de BT i MT a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el
projecte executiu; facultar la gerent d'Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el conveni
específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb
l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric; 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 Martí
29. (10BC2021/162) Aprovar inicialment el Projecte executiu del carril bici al passeig
Maragall, al carrer de Freser i al carrer de Rosselló, entre el carrer d'Olesa i el carrer
Castillejos, als districtes de l'Eixample, Sant Martí, Horta-Guinardó i Sant Andreu de
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 14
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, per
un import d'1.263.532,30 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara
de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas
aeri/subterrani de les línies de BT i MT a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el
projecte executiu; facultar la gerent d'Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar els convenis
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específics que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb
l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric; sotmetre'l a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar
a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; tenir-lo per aprovat definitivament, sempre
i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut
informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
30. (22XC0240) Aprovar la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per establir un
canal permanent de comunicació i col·laboració per millorar l'eficàcia en el compliment dels
objectius comuns i la modificació del conveni en el termes indicats en el document que consta
a l'expedient i; facultar l'Ima. Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinent d'Alcaldia, per a la signatura
de la pròrroga i modificació de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que
se'n derivin. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
31. (22XF0822) Concertar, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2022 o a l'endemà de la
formalització del contracte, l'arrendament del local situat a la Gran Via de les Corts Catalanes
número 680, de Barcelona amb referència cadastral núm. 0928603DF3802H0012YA i que té
una superfície de 500 m2, amb la mercantil BLINSA SA amb CIF A28081982 per una renda
mensual de 7.600 Euros (inclosos l'IBI i despeses de comunitat), IVA no inclòs amb subjecció
a les normes de la Llei d'Arrendaments Urbans; i formalitzar el contracte d'arrendament
segons el contracte annex. Autoritzar per un import total de 551.760,00 euros, IVA del 21%
inclòs, amb càrrec a la partida 0200/20200/23013, dels exercicis 2022, 2023, 2024, 2025,
2026 i 2027 subordinat al crèdit que per als exercicis posteriors a l'actual autoritzin els
pressupostos municipals, per al lloguer, a partir del dia 1 de setembre de 2022 o data que
s'indiqui al contracte si la formalització és posterior, i fins al 30 d'agost de 2027 o data que
correspongui si la formalització és posterior, del local situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes número 680, de Barcelona, d'acord amb la proposta de contracte de lloguer entre
l'Ajuntament de Barcelona i la propietària de l'esmentada finca. Disposar l'esmentada
quantitat a nom de BLINSA S.A amb CIF A28081982 com a propietària de l'esmentada finca.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
32. (22S05215) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra per dur a terme el projecte de recerca col·laboratiu "OBSERVATORI
DE LES DESIGUALTATS CREUADES". L'Ajuntament de Barcelona aportarà 38.320,00 euros al
projecte. Aquesta aportació es farà en tres parts. Un primer pagament a partir de la
formalització del conveni per import de 16.000,00 euros; un segon pagament als sis mesos
de la formalització del conveni per import de 16.000,00 euros; i un tercer pagament a la
finalització per import de 6.320,00 euros. Aquest conveni inicia la vigència a partir de 1 de
juny de 2022 o si és posterior des de la data de la seva signatura i tindrà una durada fins el
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31 de maig de 2023. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa total
per un import de 38.320 euros, dels quals 6.320,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/48903/23031 0200 del pressupost de l'any 2023, 16.000,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23031 0200 del pressupost de l'any 2023, i
16.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23031 0200 del pressupost
de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior a l'actual. 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.
33. (22S06106) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Comitè UNRWA
Espanya, per a l'execució del projecte "Promoviendo la prestación de servicios de salud
materno-infantil en la franja de Gaza para garantizar el derecho a la salud de las mujeres
refugiadas de Palestina en el centro de salud de Sabra", amb la finalitat de suport a les
funcions pròpies d'atenció humanitària de la població palestina refugiada a la Franja de Gaza,
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 95.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 190.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2022.
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades
en l'informe que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'entitat Comitè
UNRWA Espanya, amb NIF G84334903, la despesa total de 95.000,00 euros, a càrrec de la
partida D/0200/48844/23291, 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 la lma. 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 Nou Barris
34. (22002145) Desistir del procediment d'adjudicació del contracte 22002145, que té per
objecte el Programa de Gent Gran del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública sostenible, a l'empara de l'article 152.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
9/2017, de 8 de novembre, en haver-se detectat un error de caràcter no esmenable tant a
l'Informe de necessitat, com en el Plec de Prescripcions tècniques i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars del contracte, pel que fa al pressupost base de licitació i el valor
estimat del contracte, elements essencials del contracte, ja que en l'import relatiu a les
despeses de personal destinat al servei no s'ha inclòs la despesa de la seguretat social dels
treballadors que executaran el contracte, d'acord amb els informes que consten a l'expedient,
i sens perjudici de la iniciació immediata d'un nou procediment de licitació. Anul·lar
l'autorització de despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.320.248,15 euros, essent
un import (IVA inclòs) de 609.280,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
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l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08, un import (IVA inclòs) de 655.337,74
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/227.19/232.31/06.08 i un import (IVA inclòs) de 55.629,63 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
35. (22000566) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Gestió, dinamització i coordinació
del Servei InfoJOVE del districte de Sant Martí, amb mesures de contractació pública
sostenible", amb núm. de contracte 22000566, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 362.785,16 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 693.437,41 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 329.804,69 euros i import de l'IVA de 32.980,47
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 199.998,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0610, un import (IVA inclòs) de 162.787,16 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 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.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de les Corts
36. (22000086) Adjudicar el contracte núm. 22000086, que té per objecte la dinamització i la
gestió del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx, amb mesures de contractació pública
sostenible a l'entitat CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF G60320132 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 435.258,87 euros IVA inclòs, dels
quals 359.718,08 euros corresponen al preu net i 75.540,79 euros a l'IVA. Disposar a favor
de l'entitat adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 108.814,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/0604/22719/33711 i; un import (IVA inclòs) de 326.444,15 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 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 de 20.509,59 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 5.127,40 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711 i; un import (IVA inclòs) de
15.382,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/33711. Fixar l'import de la garantia definitiva en 17.985,90 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
16
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
23 de setembre del 2022

CSV: acf2-e137-cd3d-82b4

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.
Districte de Gràcia
37. (22C00004) Excloure de la licitació del contracte 22C00004 de concessió de serveis que
té per objecte la "Gestió i explotació del Bar Cafeteria del Centre Cívic de La Sedeta del
Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible" a Meritxell Serre Delcor,
amb DNI 46122586L, atès que no té la solvència econòmica i financera per contractar,
d'acord amb l'exposat a l'Acta II que consta a l'expedient. Excloure de la licitació del
contracte 22C00004 de concessió de serveis que té per objecte la "Gestió i explotació del Bar
Cafeteria del Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació
pública sostenible" a Pablo Guillermo Muñoz Calero, amb DNI 46981262J, atès que no té la
solvència econòmica i financera per contractar, d'acord amb l'exposat a l'Acta II que consta a
l'expedient, adjudicar a Marbeth Restauración SL, amb NIF B66623091, el contracte
22C00004 de concessió de serveis que té per objecte la "Gestió i explotació del Bar Cafeteria
del Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública
sostenible", en les condicions establertes pels plecs de condicions tècniques i el de clàusules
administratives particulars i els annexes que regeixen aquest contracte i les derivades de
l'oferta presentada per l'entitat concessionària. Fixar el cànon mínim anual en 12.000,00
euros (representa el 8,5% dels ingressos previstos), que es reajustarà aplicant el percentatge
de millora del 2,5%, ofertat per l'adjudicatari, sobre els ingressos reals de l'explotació de la
concessió, d'acord al previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Fixar l'import de
la garantia definitiva en 2.400,00 euros. Notificar la present resolució i publicar-la en el perfil
del contractant; requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del
departament de recursos interns per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. Designar com a responsable del contracte a la
Sra. Ma. Cruz Martín Aguilera, tècnica coordinadora de la Direcció de Serveis a les Persones i
al Territori. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
38. (001_22001060) Adjudicar el contracte núm. 001_22001060, que té per objecte la Gestió
i dinamització del Centre Cívic del Carmel, amb mesures de contractació sostenible, per un
import de 755.802,57 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a QSL SERVEIS CULTURALS SL amb NIF B60641925, i
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa; disposar a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 94.475,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711/0607; un import (IVA inclòs) de 377.901,28 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0607; un import
(IVA inclòs) de 283.425,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711/0607; 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 31.231,51 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
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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 Directora de Serveis a les Persones i al Territori
del Districte d'Horta-Guinardó; alliberar la quantitat de 12.034,23 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 22001060, que té per objecte la Gestió del
Centre Cívic del Carmel, el qual ha estat adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS CULTURALS, SL,
amb NIF B60641925, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.512,83 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de
6.017,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 1.504,28 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Moció
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de Gràcia
Única. (20220126) Rectificar l'error material comés en les bases 4.1.1. i 6.2. de les Bases
particulars del procediment de pública concurrència per adjudicar la gestió cívica del Casal de
Barri Can Carol publicades en el BOP de Barcelona del dia 29 de juliol de 20 en el sentit
següent: la Base 4.1.1. Servei d'atenció a ciutadania: acollida i acompanyament (pàgina 28),
tercer paràgraf on diu "Un total 57 hores a la setmana" ha de dir "Un total de 47 hores a la
setmana; i la base 6.2. Obertura de l'equipament, on diu "Tots els matins de dimarts a
divendres de 10 a 13h", ha de dir "Tots els matins de dimarts a dissabte de 10 a 13h",
restant inalterades la resta de les bases particulars de l'esmentat procediment. Publicar
l'esmentada rectificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, ampliant en 5 dies
hàbils el termini de presentació de propostes.
S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per unanimitat,
la urgència.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30 h.
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