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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 15 de setembre de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 8 de setembre de 2022
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (20000112-002) Prorrogar per un període comprès des del 6.11.2022 fins al 5.11.2024, el
contracte 20000112-002 que té per objecte el servei de conceptualització dels projectes webs
i Progressive Web Apps que determini la Direcció de Comunicació Digital de l'Ajuntament de
Barcelona, adjudicat a l'empresa OPENTRENDS SOL. I SISTEMES, SL, amb NIF B63446470,
per un import total de 825.299,86 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 343.874,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 284.194,17 euros i import IVA de 59.680,77 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/92523 0705, 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 412.649,93 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 341.033,00
euros i import IVA de 71.616,93 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 68.774,99
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 56.838,83 euros i import IVA de
11.936,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
2. (21000358L02-001) Modificar, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte
21000358L02-001 que té per objecte el servei de càtering, amb criteris ambientals i socials,
per a serveis puntuals d'esmorzar o copa, amb acompanyament dolç o salat, com atenció
protocol·lària, amb contractació reservada per a la inserció de col·lectius amb discapacitat i/o
en exclusió social, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA CASSIA JUST, amb NIF
G60566460, per un import màxim d'11.000,00 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 d'11.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici
2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 10.000,00 euros i import IVA de 1.000,00 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22601/91222 0705. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les
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dependències 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.
3. (22XC0174) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut
Municipal de Serveis Socials de Barcelona, Foment de Ciutat, SA, l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, relatiu als programes socials
dins del Pla de Barris en l'àmbit educatiu. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l'Institut
Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb NIF P0800234G, per un import de
6.450.264,00 euros amb el desglossament següent: 2.266.667,00 euros amb càrrec a la
partida 0100/41040/15361 del pressupost de 2022; 2.266.667,00 euros amb càrrec a la
partida 0100/41040/15361 del pressupost de 2023; 1.511.111,00 euros amb càrrec a la
partida 0100/41040/15361 del pressupost de 2024 i 152.182,00 euros amb càrrec a la
partida 0800/41040/32011 del pressupost de 2022; 152.182,00 euros amb càrrec a la
partida 0800/41040/32011 del pressupost de 2023; 101.455,00 euros amb càrrec a la
partida 0800/41040/32011 del pressupost de 2024, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient. Facultar la Sra. Sara Berbel Sánchez, gerent municipal de l'Ajuntament de
Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
4. (22XI0021) Convalidar l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius
esmenables indicats al procediment 22XI0021 en relació al contracte número 22000456 que
té per objecte la contractació de la campanya relativa a les subvencions "Impulsem el què fas
2022", tramitat com a contracte basat en l'Acord Marc d'insercions publicitàries amb núm. de
contracte 19001367, adjudicat a la UTE MEDIALOG-INFINITY MEDIA COMUNICATIONS, per
un import de 39.534,10 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consten a l'expedient. Acordar la continuació del procediment; reconèixer l'obligació de la
despesa per un import de 32.824,44 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
D/0705/22602/92522 del pressupost de l'exercici 2022, a favor de la UTE MEDIALOGINFINITY MEDIA COMUNICATIONS amb NIF U67535302; notificar el present acord a
l'interessat.
5. (22XI0022) Convalidar l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius
esmenables indicats al procediment 22XI0022, en relació les factures 039/2022, amb número
de registre 181921, per import de 24.563 euros IVA inclòs i la factura 052/2022, amb
número de registre 262934, per import de 4.840 euros IVA inclòs, relatives a la prestació, per
part de l'empresa la MELERO & GENE ADVOCATS ASSOCIATS, SLP, amb NIF B65196685, dels
serveis de defensa jurídica de l'Ajuntament de Barcelona en la seva posició d'acusació
particular en el procediment que s'inicià amb les Diligències Prèvies Núm. 3077/2009,
seguides davant el Jutjat d'Instrucció núm. 33 de Barcelona, corresponent al presumpte cas
de corrupció del Districte de Ciutat Vella en matèria d'habitatges d'ús turístic i que va tenir
com a continuació el judici oral seguit pel procediment abreujat 122/2020 tramitat per la
Secció Desena de l'Audiència Provincial de Barcelona; per un import de 29.403,00 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. Acordar la
continuació del procediment; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa, per un
import de 29.403,00€ (IVA inclòs), amb càrrec a la partida D/0705/22604/92014 del
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pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'empresa MELERO & GENE ADVOCATS ASSOCIATS,
SLP amb NIF B65196685; notificar el present acord a l'interessat.
6. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
15 de setembre de 2022.
7. (20000566L01-004) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
20000566L01-004 que té per objecte la contractació del Servei d'implantació i millora de
diversos models de dades amb l'eina, SAP BPC: Segones fases de projectes realitzats al 2019
adjudicat a l'empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SL, amb NIF
B88018098, per un import màxim de 31.876,24 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 31.876,24 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 26.344,00 euros i import IVA de 5.532,24 amb tipus impositiu 21,00% a
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. Fixar en 1.317,20 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 les dependències 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 d'Economia i Hisenda.
8. (2022-04-DPEF) Autoritzar, de conformitat amb l'article 11.d) dels Estatuts del Consorci
del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l'aprovació dels preus públics de
l'esmentat consorci per a l'any 2023 i successius, d'acord amb la proposta que consta a
l'expedient.
9. (131/22) Autoritzar la despesa de 50.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700-4890143141 del pressupost 2022; aprovar la modificació de la Convocatòria de subvencions per a
l'atorgament de subvencions per a l'enllumenat de Nadal de les vies públiques de Barcelona
de l'any 2022, aprovada per Comissió de Govern del dia 12 de maig del 2022, que té per
objectiu donar suport aquestes iniciatives del comerç de la ciutat dins del context actual de
recuperació econòmica sorgit després de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la
Covid-19, i per tal d'ampliar la dotació pressupostària en 50.000,00 euros; quedant així el
pressupost final global de la convocatòria fixat en 850.000 d'euros; publicar la modificació de
la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.
10. (0041/22) Autoritzar la despesa de 199.715,76 euros amb càrrec a la partida 070048901-43351 del pressupost 2022; aprovar, per tal d'ampliar la dotació pressupostària en
199.715,76 euros, quedant el pressupost final global de la convocatòria fixat en 1.099.715,76
euros, la modificació de la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en el marc
del Programa per a l'enfortiment i reactivació de l'economia social i solidària i el
desenvolupament de projectes d'intercooperació que executen l'estratègia ESS BCN 2030 ENFORTIM ESS 2022, aprovada per Comissió de Govern del dia 17 de febrer del 2022, que té
per objectiu promoure i reforçar accions i projectes relacionats alineades amb les línies de
treball del nou Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària a Barcelona, 2021-2023, tot
incloent el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de
l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les
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necessitats humanes i el compromís amb la comunitat; publicar la modificació de la
convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.
11. (20XC0377-001) Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i BARCELONA GLOBAL aprovat per la Comissió de Govern de 29 de desembre del
2020, dirigit al desenvolupament del Programa Barcelona&Partners per a l'atracció
d'inversions a Barcelona, per tal de modificar el pacte sisè, paràgraf 4 del conveni que queda
redactat de la forma següent: "La resta d'anualitats es pagaran un cop acomplertes les
obligacions de justificació relatives a l'any anterior i en funció dels projectes que es presentin
i acceptin prèviament per part de l'Ajuntament. El pagament d'aquestes anualitats restarà
subjecte a l'existència de disponibilitat pressupostària", tot mantenint plena vigència la resta
de contingut de l'esmentat conveni. Facultar l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer
tinent d'Alcaldia, per a la signatura de l'addenda del conveni.
12. (22S08147) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Consorci ZF Internacional SAU per la realització del Projecte "BNEW Barcelona New Economy
Week 2022" dirigit a ajudar a reactivar l'economia del nostre territori i al teixit empresarial,
impulsar la nova economia, oferir una gran oferta de valor als principals sectors econòmics,
crear oportunitats i sinèrgies entre els 10 sectors que estaran presents i accelerar la
innovació i donar suport al talent i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa, de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 100.000,00
euros, que correspon al 5,55% del cost total del Projecte per import d'1.802.561,11 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 100.000,00 euros, a càrrec de
la partida 0700/46750/43336 del pressupost 2022 a favor de la entitat Consorci ZF
Internacional SAU, amb CIF A-61290292. 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 el primer tinent d'Alcaldia, Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la
signatura del conveni.
13. (3/111-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-111/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 574.222,23 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. 22072891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
14. (3/112-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-112/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'ingrés de la Generalitat de
Catalunya, per atendre despeses derivades dels menors ingressos que realitzaran les famílies
a les escoles bressol municipals per la gratuïtat al cicle i2 que s'inicia al curs 2022/2023,
segons Acord Marc de data 1/04/22, per un import de 2.252.640,00 euros, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a
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l'expedient, referència comptable 22072995; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
15. (3/113-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-113/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'ingrés de l'IMSS, per atendre
despeses del servei "Telèfon centres de Serveis Socials", per un import de 527.464,34 euros,
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
consta a l'expedient, referència comptable 22083195; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
16. (3/114-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-114/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2022, d'acord amb el reconeixement d'Ingrés de l'Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE), per atendre despeses derivades del Premi Ciutats
Educadores bones pràctiques. Refugis climàtics a les escoles, per un import de 3.000,00
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries
que consta a l'expedient, referència comptable 22090295; 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
17. (GMI2022000367) Aprovar la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments de
concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de setembre de 2022 en base a la
variació del període desembre 2021- juny 2022 de l'IPC de Catalunya que ha estat del 5,9%,
d'acord amb l'informe del tècnic del Departament Estratègic de la Mobilitat de 25 de juliol de
2022 que s'incorpora a l'expedient, i en compliment del que disposa l'Acord de 12 de juliol de
2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat.
18. (22002400) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Obres corresponents a l'obra civil
per al soterrament de línies de serveis als districtes d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi
amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22002400,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació d'1.500.408,32 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.240.006,88 euros,
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Soterrament línies c. Samaniego, Hedilla,
Natzaret, per un import de 500.188,23 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Soterrament línies c.
Pacheco, Viver, Arc Sant Mar, per un import de 509.125,68 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03,
Soterrament línies Tvra. Gràcia, Garrotxa i Marí, per un import de 491.094,41 euros IVA
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars, el pressupost, les especificacions tècniques reguladors del contracte i els tres
projectes dels tres lots. Convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada
quantitat, amb pressupost net 1.240.006,88 euros i import de l'IVA de 260.401,44 euros; i
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 390.525,73 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i
a l'aplicació pressupostària D/61108/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 100.568,68 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61108/15131 0504, un
import (IVA inclòs) de 404.864,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/61108/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 104.261,21 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61108/15131 0504, un import
(IVA inclòs) de 397.757,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/61108/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 102.430,96 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61108/15131 0504; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
19. (18000780I) Incoar expedient d'interpretació de contracte, d'acord amb el previst per
l'article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP)
respecte a l'aplicació de la clàusula 68 del Plec de clàusules administratives particulars dels
contractes 18000780L01, 18000780L02, 18000780L03 i 18000780L04 de 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; donar trasllat als contractistes de la proposta
municipal d'interpretació formulada per l'òrgan gestor, que consta justificada a l'expedient, en
els termes següents: 1) La primera revisió del contracte es calcularà aplicant la fórmula
prevista al PCAP i comprendrà la revisió dels anys 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024. 2)La
primera revisió es tramitarà quan el contracte s'hagi executat almenys en un 20% del seu
import i hagi passat un termini de dos (2) anys a comptar des de l'inici de la prestació
efectiva dels serveis. 3) La revisió de preus es portarà a terme d'acord amb la fórmula
prevista al PCAP amb el límit de no superar en més d'un 2% el preu anual del contracte. 4) Es
considerarà el preu anual del contracte per la primera revisió l'import consignat per una
anualitat sencera en els Acords d'adjudicació de cada lot del contracte minorats amb
l'aplicació de la baixa ofertada per cada licitador. 5)La segona i successives revisions de preus
es calcularan de la mateixa manera que la primera, prenent com a preu del contracte l'import
facturat l'any anterior. 6) L'índex de revisió de preus resultant s'aplicarà sobre els preus
unitaris del contracte, restant fora de la revisió costos associats a les amortitzacions, costos
financers, despeses generals o d'estructura i el benefici industrial. Atorgar als contractistes un
termini d'audiència de 10 dies, de conformitat amb el previst pels articles 191.1 de la LCSP i
82.2 LPACAP, durant el qual podran presentar les al·legacions i documents que considerin
escaients.
Districte de l'Eixample
21. (2BD 2022/047) Aprovar el projecte executiu de manteniment del cel ras del centre
esportiu municipal piscina Sant Jordi situat al carrer París 114, al districte de l'Eixample, a
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte
amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a
l'expedient i que aquest efectes es dona per reproduït, amb un pressupost d'1.407.671,37
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 Nou Barris
22. (8BC2022/026) Aprovar definitivament el Projecte executiu d'estructura, ampliació del
pas inferior sota la línia ferroviària d'ADIF al carrer d'Oristà (Vallbona), al Districte de Nou
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Barris de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte que
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 2.418.744,52 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; publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Districte de Sant Martí
23. (10-2020LL35726) Concedir la llicència d'obres majors a BOUYGUES INMOBILIARIA SA
repres. per EDUARD GASCON CLIMENT per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat
a C. Pere IV 461-471, C. Puigcerdà 155-163 i C. Paraguai 16-22, consistents en la construcció
d'un conjunt edificatori d'oficines d'obra nova, amb una superfície construïda de 26.397,16m2
composat de 2PS+PB+3PP/6PP al C. Pere IV 461-471, C. Puigcerdà 155-163 i C. Paraguai 1622, amb les plantes sota rasant destinades a l'aparcament i a 2 ET, i a les plantes sobre
rasant a l'ús d'oficina i activitats @. Disposa de 205 places de cotxe, 65 places de moto i 219
places de bicicleta a la PS-2 i PS-1. Les activitats @ es situen a la planta baixa i a la planta
primera amb les següents condicions específiques de la llicència.- Abans d'iniciar les obres
caldrà comunicar-ne l'inici a l'ajuntament i: - Ca l'haver inscrit l'agrupació de les 3 parcel·les
del Projecte de Reparcel·lació: C/ Pere IV 461-467, C/ Pere IV 469-471 i C/ Paraguai 16-20
davant el Registre de la Propietat. - Cal donar compliment a les especificacions de l'ITT de
data 07-09-2020: Aportar el document d'acceptació de residus ( disposició final primera RD
210/2018). - Cal donar compliment a les especificacions dels informes d'AEB de data 09-102020 i 15-08-2022. - Cal donar compliment a les especificacions dels informes de BCASA de
20-11-2020 i 02-09-2020. Cal presentar davant BCASA, recollida pneumàtica, el projecte
executiu amb els límits de subministrament de cada contractista i les separates específiques
relatives a ventilacions, dispositius contra incendis i protecció catòdica accessibilitat a les
comportes. - Cal informar i convocar a la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l'IMU per
a la comprovació de l'acompliment de les condicions esmentades a l'informe de 28-10-2020. Cal donar compliment a les especificacions que es desprenguin de l'informe de l'Agència de
Residus de Catalunya (ARC) demanat a data 19-04-2021. - Cal donar compliment a les
especificacions de l'informe del Departament de Mobilitat i Infraestructures 22@, de data 0312-2020. Comunicar al Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (DCOEP) l'inici de
les obres, per a poder comprovar l'acompliment del PEI en la fase d'obres i anotar els
registres necessaris pel manteniment de les infraestructures de serveis. Durant l'execució de
les obres caldrà tenir en compte que: - Cal donar compliment l'art. 17.9 NNUU PMU en relació
a la franja de servitud de pas públic, de 1,62m d'amplada al Camí de Ca l'Isidret. Aquest
espai haurà de ser urbanitzat en continuïtat i amb els mateixos criteris que l'espai lliure
colindant, i no es permetran elements de ventilació de l'aparcament ni de cap altre tipus.
Caldrà posar-se en contacte amb el Departament de Projectes Urbans per coordinació dels
treballs. - Cal donar compliment a les especificacions de l'informe de BCASA, recollida
pneumàtica, de data 02-09-2020. - Cal donar compliment a les especificacions de l'informe
de Projectes i Obres, de data 28-10-2020: Cal que les rasants de l'edifici s'adaptin a les
rasants del carrer Puigcerdà i que les Infraestructures del PEI arribin a traves del carrer Pere
IV. Les xarxes de baixants d'aigües pluvials s'hauran de connectar a l'espai públic a nivell de
superfície (al nivell del forjat de Planta Baixa) per tal de poder aprofitar-les a través de la
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infiltració en la Urbanització mitjançant SUDS. - Cal que la instal·lació d'extinció automàtica
per ruixadors en planta -2 estigui dissenyada segons la norma UNE-EN 12.845 considerant
com a mínim un risc ordinari 3 per al magatzem. La galeria tècnica i totes les servituds de
pas han de ser accessibles per a tècnics de l'Ajuntament en tots moments i sense cap
restricció. - Cal donar compliment a les especificacions de l'informe del Departament de
Mobilitat i Infraestructures 22@, de data 03-12-2020. - Cal donar compliment a les
especificacions de l'informe d'Arqueologia de data 08- 07-2022. Un cop finalitzada l'obra, i
per tal de poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: - La
llicència de primera ocupació restarà supeditada a la recepció de les obres d'urbanització de la
2a fase. - Caldrà aportar la documentació requerida en l'article 6 de l'ORPCI/08, i si
correspon, el Pla d'Autoprotecció. - Caldrà donar compliment a les especificacions dels
informes d'AEB de data 09-10-2020 i 15-08-2022. - Caldrà comunicar al Departament de
Coordinació d'Obres de l'Espai Públic l'acabament de les obres per poder comprovar
l'acompliment del PEI en la fase d'obres i anotar les registres necessaris per al manteniment
de les infraestructures de serveis. Caldrà presentar separata complerta de les infraestructures
de l'edifici, que inclourà una memòria, annex i plànols As-Built, així com els informes
relacionats. - Caldrà presentar davant BCASA la situació i característiques definitives de les
instal·lacions de recollida pneumàtica per a poder introduir-les al Sistema d'Informació
Territorial de la xarxa. - Caldrà inscriure davant Registre de la Propietat a favor de
l'Ajuntament la servitud de pas públic de 1,62m d'amplada al Camí de Ca l'Isidret segons
l'art. 17.9 NNUU PMU. - Caldrà inscriure davant Registre de la Propietat a favor de
l'Ajuntament la servitud de pas d'instal·lacions, galeria tècnica, d'ús de les sales tècniques
suport d'antena en terrat i altres elements necessaris pels serveis de radio comunicació i d'ús
de conductes verticals entre sales tècniques de terrat i plantes baixes o sota rasant. - Pel
desenvolupament de l'activitat, caldrà proveir-se prèviament de la corresponent Autorització
pel procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2). - Aquesta llicència
d'obres no inclou la legalització d'activitats i d'instal·lacions, ni les bastides d'obra, ni tanques
de precaució o altres elements auxiliars, ni l'ocupació de la via publica, ni guals, les quals
s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord amb la normativa vigent. Altres
condicions: - Es recorda l'escrit de compromís entre el promotor i BCASA de data 03-07-2020
en relació a les obres de conservació i reparació dels conductes destinats a la recollida
pneumàtica d'escombraries. Condicions generals de la llicència.- Les assenyalades al full que
s'annexa. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 24 mesos.
24. (22g363) Aprovar, a l'empara de l'article 119.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació 1 del Pla de
Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual
del carrer Provençals de Barcelona, formalitzada per mitjà d'escriptura pública atorgada en
data 10 de juny de 2022 davant del Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Javier García
Ruiz, sota el número 1.939 del seu Protocol. Traslladar a la Direcció General d'Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya, la documentació que prescriu l'art.192 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, als efectes de la
inscripció de la Junta de Compensació en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
Designar com a representant d'aquesta Administració en l'òrgan rector de la Junta de
Compensació, al Director de serveis de gestió urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme,
el Sr. Jaume Vidal i Pi. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta
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Municipal, al Tauler d'Edictes de la Corporació i en un dels diaris de major difusió de la
província. Notificar-lo personalment als interessats i donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
25. (22S08098) Aprovar inicialment les bases específiques dels Premis del Consell Municipal
d'Immigració de Barcelona de l'any 2022; sotmetre-les a informació pública per un termini de
20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 52 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya;
publicar-les al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal; tenir-les per aprovades
definitivament sempre que no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'informació
pública i convocar els Premis del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona 2022,
condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades bases; autoritzar la despesa de
9.000,00 euros amb càrrec a la partida 0200-48101-23252 del pressupost de 2023. En
aquest cas, l'autorització d'aquesta despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva de
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal de l'exercici futur.
26. (22S06067) Aprovar, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació
International Peace Bureau, amb NIF núm. G67597591, per a l'execució del projecte
"Barcelona diu No a la Guerra: Treballem per la pau i la desmilitarització", amb la finalitat de
contribuir a la desmilitarització, el desarmament i la reducció de la despesa militar per
avançar cap a una cultura de pau en tot el món a través de la dinamització de l'oficina de
l'IPB Barcelona, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió directa prevista
nominativament en el pressupost de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
2010, per un import de 40.000,00 euros, equivalent al 61,59% del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 64.941,00 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 Associació
International Peace Bureau, amb NIF núm. G67597591, la despesa total de 40.000,00 euros,
amb càrrec de la partida 0200 48888 23291, del pressupost de l'any 2022 de la Direcció de
Justícia Global i Cooperació Internacional. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2022, data de finalització del
projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat
amb la clàusula setena del conveni. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta
d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona,
la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin.
27. (22S06377) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Associació
Medcities i/o Medcités, per a l'execució del projecte "Nature for Urban resilience in the
Mediterranean: NATURE-MED", amb la finalitat de donar continuïtat al intercanvi de
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coneixement i a les activitats proposades i acordades, que es consideren d'especial interès
públic i estratègic per la ciutat de Barcelona que instrumenta l'atorgament de la subvenció de
concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a l'any 2022, de
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada
pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 119.999,58 euros,
equivalent al 80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 149.999,58
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 Associació Medcities i/o Medcités, amb NIF núm.
G66401258, la despesa total de 119.999,58 euros, a càrrec de la partida 0200/48733/23291
del pressupost de l'any 2022. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2022, data de finalització del projecte
subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la
clàusula setena del conveni. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura
de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin.
28. (22S07763) Aprovar l'Annex I al Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'entitat l'Associació d'Ajuda Mútua d'immigrants a Catalunya (AMIC) aprovat per
Comissió de Govern de 24 de marc de 2022, per a l'execució del projecte "Amic al Saier",
amb la finalitat de proporcionar informació, assessorament i suport en matèria de formació,
inserció laboral, validació i homologació internacional de la formació i les competències
professionals i en l'habitatge, tant a persones immigrades a Barcelona, com a persones que
volen emigrar de la ciutat a altres països, 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 de 17 de desembre de 2010, per un import de 129.067,00 euros,
equivalent al 79,36% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
162.630,99 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 l'Associació d'Ajuda Mútua d'immigrants
a Catalunya (AMIC), amb NIF núm. G60267580, la despesa total de 129.067,00 euros a
càrrec de la partida 0200-48622-23161 del pressupost de l'any 2022. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2022,
data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni.
29. (22S07764) Aprovar l'Annex II al Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'entitat l'Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors
Estrangers (CITE) aprovat per Comissió de Govern de 24 de març de 2022, per a l'execució
del projecte "Assessorament legal en matèria d'estrangeria i sobre mobilitat internacional de
treballadors (SAIER)", amb la finalitat d'assessorar a les persones usuàries del SAIER en
temes d'estrangeria i emigració de treballadors, 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,
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General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions,
aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un import de 173.824,00
euros, equivalent al 77,99% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
222.890,00 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 l'Associació per a l'Orientació, Formació i
Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF núm. G58540428, la despesa total de
173.824,00 euros a càrrec de la partida 0200-48623-23161 del pressupost de l'any 2022.
Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni.
30. (22S07965) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona (ICAB), per a l'execució del projecte "Constitució d'un servei
d'orientació jurídica en el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona",
amb la finalitat de d'auxiliar i orientar jurídicament a les persones estrangeres que es troben
ingressades en aquest per evitar-los una carència específica d'atenció i orientació a la que es
poden veure sotmesos si no obtenen un primer consell orientatiu sobre la seva situació en el
centre o sobre el procediment sancionador del que deriva el seu internament, 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 de 17 de desembre de
2010, per un import de 30.000,00 euros, equivalent al 49,22 % del cost total del projecte que
ascendeix a la quantitat total de 60.950,00 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'Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona (ICAB), amb NIF núm. Q0863003J, la despesa total de 30.000,00
euros a càrrec de la partida D/0200/48637/23252 del pressupost de l'any 2022. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del
31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni. Facultar la
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni, així
com la de tots els documents que se'n derivin.
Districte de Sants-Montjuïc
31. (22000586) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Gestió i dinamització del Punt
InfoJove (PIJ) del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d'eficiència social", amb núm. de
contracte 22000586, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 347.879,32 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
632.507,84 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 316.253,92 euros i import de l'IVA de 31.625,40 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
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inclòs) de 173.939,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 173.939,66 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
32. (22002789) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Programa de Gent Gran del
Districte de Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible, anys 2023-24", amb
núm. de contracte 22002789, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.320.809,85 euros (IVA inclòs) i
un valor estimat d'1.814.635,22 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 1.200.736,23 euros i import de l'IVA de
120.073,62 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 664.983,19 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0608, un import (IVA inclòs) de
655.826,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23231 0608; 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 Drets Socials,
Cultura i Esports.
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