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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 10 de novembre de 2022.

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 10 de novembre de 2022, s'hi reuneix la
Comissió de Govern, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, en
substitució de l'Excma. Sra. alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres.
regidores i els Ims. Srs. regidors: Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle
Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Jordi Rabassa Massons, Gemma Tarafa
Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón
Montañés, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència els Ims. Srs. regidors: Jaume Collboni Cuadrado, Eloi Badia Casas,
Marc Serra Solé, Pau Gonzàlez Val, David Escudé Rodríguez i Joan Ramon Riera Alemany.
També hi és present la gerent municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera sessió
del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a conseqüència de
l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part decisòria / executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. (22S09759-20220345) Aprovar definitivament la
l'Ajuntament de Barcelona, consistent en crear les
0200/48814/23031 Associació Gregal, per import
Fundació Roure, per import de 65.386,00
0200/48791/23031 Fundació Privada Jovent per

modificació del Pressupost per 2022 de
aplicacions pressupostàries nominatives
240.119,68 euros, 0200/48881/23031
euros, i l'aplicació pressupostària
import de 65.386,00 euros. Aprovar
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definitivament la modificació de crèdit consistent en un crèdit extraordinari finançat amb
baixa de crèdit pressupostari per import de 370.891,68 euros de l'aplicació pressupostària
0200/48903/23031 Convenis amb Institucions sense afany de lucre.
2. (DP-2022-28511) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió d'ús
privatiu del domini públic, respecte els espais de la finca de propietat municipal, situada al
carrer d'Elisa Moragas i Badia núm. 2, constituïts per un vestíbul, despatxos 1, 2 i 3, i un
magatzem, situats a la planta soterrani de la finca, prenent com a referència la rasant de la
confluència del carrer d'Elisa Moragas i Badia i de la Carretera de l'Església, a favor del Servei
Català de la Salut (CatSalut), per al desenvolupament dels serveis de l'atenció primària de
salut al CAP Vallvidrera, per un termini de 30 anys i caràcter gratuït; sotmetre’l a informació
pública durant el termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió
directament al Servei Català de la Salut; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present
acord.
3. (DP-2022-28546) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió d'ús
privatiu del domini públic, respecte la finca situada al carrer del Cardenal Tedeschini núm.
44X i del carrer de Pardo núm. 2X (actualment forma part de la parcel·la amb referència
1865413DF3816F0001GA), a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), per a la
construcció de l'edifici que estatjarà el CAP Congrés - Indians, destinat a desenvolupar les
finalitats sanitàries de l'àmbit de l'atenció primària de salut, per un termini de 50 anys i
caràcter gratuït; sotmetre’l a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió directament al Servei Català de la Salut;
formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
4. (DP-2022-28677) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió d'ús
privatiu del domini públic, respecte les plantes 4a (96,66%), 5a (96,56%) i 6a (79,74%) de
l'edifici a construir a la finca del carrer d'Alfons el Magnànim núm. 59-59.B, a favor del Servei
Català de la Salut (CatSalut) per a l'ampliació del CAP Besòs, situat al núm. 57 del citat carrer
i amb el qual restarà connectat, per un termini de 50 anys i caràcter gratuït; sotmetre’l a
informació pública durant el termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a definitiva;
adjudicar la concessió directament al Servei Català de la Salut; formalitzar la concessió; i
facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.
5. (DP-2022-28696) Modificar l'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de
29 de març de 2019, de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de la finca municipal
situada a l'avinguda Diagonal, núm. 686, en la qual es troben ubicats el Palau de Pedralbes i
els seus jardins, en el sentit d'ampliar la destinació dels béns, mantenint com a ús principal el
de seu representativa i centre de relació institucional, sense perjudici del seu ús per d'altres
activitats que la Generalitat de Catalunya consideri d'interès públic, sempre que no vagin en
detriment dels béns cedits, amb total indemnitat per l'Ajuntament de Barcelona, i prèvia
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obtenció de les llicències i permisos que corresponguin, i formalitzar la modificació de l'acta
administrativa de la cessió, restant inalterat la resta de l'acord.
S'afegeix el dictamen:
(SD-049-2022) Aprovar la creació de l'espai de participació denominat "Acord de Ciutat per
l'Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030" d'acord amb els principis
recollits en el document denominat "Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona
2030" que consta a l'expedient.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
6. (2022/122) Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona, al Dr.
Valentí Fuster, per la seva trajectòria científica en el camp de la cardiologia i del seu
compromís social, una trajectòria basada en l'empatia amb els malalts, en la promoció de la
recerca, en el mestratge als i les joves investigadores i, en definitiva, en una plena dedicació
al benestar i progrés de la societat.
7. (2022/128) Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona a la Dra.
Montserrat Aguadé i Porres, en reconeixement de la seva dedicació vital a la ciència i al teixit
social científic, i una trajectòria científica en el camp de la genètica evolutiva i genètica de
poblacions, aportacions que avui en dia són referències obligades als llibres de text de la seva
especialitat, i són fonamentals pel coneixement del canvi genètic evolutiu; coneixement que
ha contribuït a situar Barcelona com a pol d'excel·lència científica en el panorama
internacional.
8. (2022/129) Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona, a la
Dra. Teresa San Román Espinosa, en reconeixement de la seva dedicació acadèmica i
vivencial a les minories ètniques, i molt especialment al poble gitano.
9. (30/2022) Atorgar la Distinció a les Entitats Centenàries per l'any 2022 a les entitats i
institucions centenàries que han acreditat la seva antiguitat i trajectòria a la ciutat de
Barcelona, d'acord amb la relació que consta a l'expedient.
10. (227/2022) Modificar l'annex 2 (dotacions de llocs de treball) i l'annex 4 (taules
retributives), de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de
la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als annexos, que consten a
l'expedient. Autoritzar a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti d'aplicació les
vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar un increment de l'1,5% a
les retribucions del personal amb efectes 1 de gener de 2022, d'acord amb el que preveu el
Reial Decret-llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la
protecció dels consumidors d'energia de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la
teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions dels sector públic i de
protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera. Esmenar
l'annex 3 (categories professionals) de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018
sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l'annex, que
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consta a l'expedient. Publicar aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web
municipal.
11. (12/2022) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició pública de la
modificació de l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA), aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció de 13 de juliol de 2022, d'acord amb l'informe del Departament de
Gestió i Protecció dels Animals que consta a l'expedient; incorporar les al·legacions estimades
en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar definitivament la modificació de
l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA); publicar-la al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.
12. (22XF0797) Aprovar el pagament del cànon per la concessió administrativa de l'ús
privatiu i amb caràcter onerós de l'edifici situat al carrer de les Tàpies núm. 4, amb la finalitat
de destinar-lo a comissaria de la Guàrdia Urbana, establert en 243.600,00 euros anuals,
exempt d' IVA, durant 15 anys, de conformitat amb el plec de condicions que regeixen la dita
concessió, acceptada per acord de la Comissió de Govern del 8 d'abril de 2021. Autoritzar i
disposar l'esmentada despesa a favor de l'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) amb
NIF P0800258F, per un import total de 3.654.000,00 euros, exempt d'IVA, amb el
desglossament següent: un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import,
exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un
import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a
l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i
a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i
a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2030 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2031 i
a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2032 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2033 i
a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2034 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2035 i
a l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2036 i a l'aplicació pressupostària D/20900/13011
0400. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual.
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Districte de Sants-Montjuïc
13. (20199202) Aprovar l'expedient de Reconeixement de Crèdit per import de 5.880,60
euros (IVA inclòs), atesa la necessitat de regularitzar la despesa a favor de l'empresa
COPREDIJE SA amb NIF A82003815, despesa no reconeguda i per manca de presentació de
factura, en l'exercici 2021 que li corresponia. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la
despesa per un import de 5.880,60 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0603/22703/93314, del pressupost 2021, a favor de l'empresa COPREDIJE SA amb NIF
A82003815 prestadora del servei.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Districte de Sants-Montjuïc
14. (21PL16854) Suspendre l'aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 92.1.b del text
refós de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost), del Pla de Millora Urbana
del sector 6 de la modificació puntual del PGM de la Marina del Prat Vermell, a la Zona
Franca; promogut per ICE VL 1609, SLU i ICE MRNL BARCELONA, SLU, atès l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i es dóna
per reproduït a l'efecte de motivació. Advertir als promotors del Pla, de conformitat amb
l'article 95.1 de la Llei 39/2915, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que disposen d'un termini de tres mesos, a comptar des del dia
següent al de la notificació d'aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a
continuar la tramitació i en cas que no les facin, es declararà la caducitat del procediment i
l'arxiu de les actuacions. Notificar el present acord als promotors del Pla.
Retirada
Districte de les Corts
15. (22PL16895) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic del pavelló poliesportiu l'Illa al barri de
Les Corts; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorpora a aquest acord.
Districte d'Horta-Guinardó
16. (21PL16885) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la Regulació del Subsòl per a
l'aparcament i dipòsit municipal soterrat al carrer de Thous, d'iniciativa pública, amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística, informe
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
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Districte de Sant Andreu
17. (21PL16829) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de l'estació de
Sant Andreu Comtal; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i
de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes
de motivació s'incorpora a aquest acord; i trametre l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme
del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Districte de Sant Martí
18. (14PL16274) Suspendre l'aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 92.1.b del text
refós de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost), del Pla especial
urbanístic de l'equipament destinat a residència d'estudiants per a l'ampliació de l'ús d'alberg
de Joventut-Sancho d'Àvila/Zamora, atès l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i
d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de motivació.
Advertir als promotors del Pla, de conformitat amb l'article 95.1 de la Llei 39/2915, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que
disposen d'un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació
d'aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas
que no les facin, es declararà la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions.
Notificar el present acord als promotors del Pla.
Retirada
19. (15PL16330) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de millora urbana de la parcel·la del carrer Àvila, 66 de Barcelona;
d'iniciativa privada, promogut per A22 Avila, SL, amb les modificacions respecte al document
aprovat inicialment a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de
la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorpora a aquest acord.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
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Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la seva
conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell Municipal.
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
C) Part decisòria / executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.
a) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. (3-139-2022) Aprovar inicialment la modificació de crèdits pressupostaris del Pressupost
General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, consistent en crèdits extraordinaris
finançats amb una baixa de crèdit, per import de 135.494,79 euros, per atendre despeses de
diversos projectes a desenvolupar per l'ICUB i altres despeses d'acció comunitària pel Conveni
de gestió cívica de Torre Jussana, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 22101490.
Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les
reclamacions que es considerin oportunes.
2. (DP-2022-28639) Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per la societat
Paralelos Musicales SL en data 30 de maig de 2022 contra l'acord de la Comissió d'Economia i
Hisenda del Consell Municipal adoptat en sessió de data 20 d'abril de 2022, pel qual es
declara l'extinció de la concessió d'ús privatiu de l'equipament cultural situat a l'avinguda
Paral·lel núm. 62 cantonada amb el carrer Abat Safont núm. 1-3, conegut com Sala Barts,
s'aplica una reducció en el cànon de la mateixa i es liquida, en el sentit de corregir un error
material en l'import de la liquidació de la concessió, establint que el saldo definitiu a favor de
la concessionària és de 84.816,96 euros i desestimar la resta d'al·legacions contingudes en
l'esmentat recurs, de conformitat amb els informes econòmic i jurídic de la Direcció de
Serveis de Recursos i Inventari de Patrimoni de dates 15 i 16 de setembre de 2022,
respectivament, que s'inclouen en l'expedient i que es donen per reproduïts a efectes de
motivació.
3. (DP-2022-28717) Acceptar la renúncia formulada Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya (FUOC), al dret de superfície que ostenta respecte de l'immoble de propietat
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municipal que constitueix l'antiga fàbrica del recinte de Can Jaumandreu, situat al carrer de
Sant Joan de Malta núm. 64-74, a l'illa delimitada pels carrers de Perú, de Sant Joan de
Malta, de Bolívia i la rambla del Poblenou, dret constituït al seu favor per acord de la Comissió
d'Economia i Hisenda del Plenari del Consell Municipal en sessió de 17 de març de 2021, i
formalitzat en escriptura pública davant el Notari de Barcelona senyor Francisco Armas
Omedes el dia 26 de maig de 2021, número de protocol 937 i com a conseqüència constituir
un nou dret real de superfície a favor de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya
(FUOC), respecte la finca de propietat municipal situada al carrer Sant Joan de Malta núm.
64-74 (antiga fàbrica de Can Jaumandreu), grafiada en el plànol annex, per un termini de 15
anys prorrogable per 10 anys més i amb caràcter onerós, d'acord amb el Protocol
d'actuacions acordat entre la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC),
l'Institut de Ciències Fotòniques (l'ICFO), la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona, per treballar conjuntament en la realització de diverses operacions
patrimonials per tal que l'ICFO pugui fer ús de l'immoble ubicat al Parc Mediterrani de
Tecnologia, titularitat de la FUOC, i que la FUOC pugui concentrar la seva activitat al complex
de Can Jaumandreu, aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en
data 13 d'octubre de 2022; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de
vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el
present acord; formalitzar l'extinció del dret de superfície i el nou dret de superfície d'acord
amb les condicions del document annex, que s'aprova; inscriure'l en el Registre de la
Propietat; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
4. (DP-2022-28723) Modificar la condició primera (objecte) del Plec de clàusules reguladores
de la concessió d'ús privatiu adjudicada a la Fundació Privada Centre de Producció Artística i
Cultural Palo Alto, per acord de a Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal en
sessió de 19 d'octubre de 2019 i formalitzada el 8 de juny de 2020, respecte d'una part (naus
B-C-D-E2-G-H-I-J-K) del conjunt industrial de propietat municipal situat al carrer Pellaires
núm. 30-38, conegut com Palo Alto, en el sentit d'excloure la nau K de l'àmbit de la concessió
i d'incloure la nau M dins d'aquest àmbit per a destinar-la a empreses tractor; establir que les
obres de retirada del fibrociment de les cobertes de les naus C,G, H i I objecte de concessió
per un import total de 771.054,71 euros, seran realitzades per la concessionària dins del
projecte de rehabilitació de les esmentades naus, i assumides financerament per la
Corporació municipal com a propietària de les mateixes; i com a conseqüència, compensar
anualment l'esmentat import de les obres de retirada de fibrociment, que s'hauran d'acreditat
anualment i fefaentment mitjançant les corresponents certificacions d'obra, amb el cànon
variable anual previst a la condició sisena del Plec de clàusules reguladores de la concessió,
corresponent al 15 per cent dels ingressos bruts obtinguts per la concessionària derivats de
l'explotació de la residència d'empreses tractor a abonar per anualitats vençudes, amb un
mínim anual garantit de 50.400,00 euros; fins a abastar el cost total pressupostat; mantenir
inalterades la resta de condicions reguladores de la concessió; formalitzar la modificació de la
concessió mitjançant addenda; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
5. (022/2022SG) Autoritzar, de conformitat amb allò disposat a l'article 8.1 del Reglament
Orgànic Municipal, la compatibilitat sol·licitada per l'Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany entre
la seva activitat com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix en règim de
dedicació parcial en un percentatge del 85% i l'activitat pública com a Professor universitari
associat a temps parcial a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al període comprés
entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023, i pròrrogues que es puguin produir en
el contracte de treball esmentat, d'acord amb allò que preveuen els articles 75 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 167.1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i
5 i 9 de la Llei 53/1984, de 26 desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.
6. (22XC0350) Aprovar inicialment el contracte programa entre l'Ajuntament de Barcelona i
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 2023-2026
dels serveis públics locals de comunicació audiovisual de Barcelona (televisió, ràdio, web,
xarxes socials i altres plataformes), d'acord amb el text que obra en l'expedient i que forma
part integrant d'aquest acord; sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
7. (18002708-006) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18002708 que té per objecte la contractació dels serveis d'informació i tramitació als
ciutadans que es dirigeixen a l'Ajuntament de Barcelona a través dels diferents canals
d'atenció ciutadana prestats on line i en diferit, adjudicat a l'empresa ATENTO
TELESERVICIOS ESPAÑA,SAU, amb NIF A78751997, per un import màxim d'1.491.281,33
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
694.283,80 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 573.788,26
euros i import IVA de 120.495,54 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22610/92511 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 796.997,53 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 658.675,64
euros i import IVA de 138.321,89 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22610/92511 0300. Fixar en 61.623,20 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
8. (18003447L01-006) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L01-006 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 1: Districte de
Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, amb NIF
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A58869892, per un import màxim de 117.154,65 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 70.292,79 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 58.093,21 euros i import IVA de 12.199,58 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 46.861,86 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 38.728,81 euros i import IVA de 8.133,05 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 4.841,10 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
9. (18003447L02-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L02-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 2: Districte de
l'Eixample), adjudicat a l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF
A58142639, per un import màxim de 101.666,50 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 60.999,90 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 50.413,14 euros i import IVA de 10.586,76 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 40.666,60 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 33.608,76 euros i import IVA de 7.057,84 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 4.201,10 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
10. (18003447L03-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L03-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 3: Districte de
Sants-Montjuïc); adjudicat a l'empresa UTE SANTS MANTENIMENT VIA PUBLICA, amb NIF
U67372151, per un import màxim de 167.231,75 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 100.339,05 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 82.924,83 euros i import IVA de 17.414,22 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 66.892,70 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 55.283,22 euros i import IVA de 11.609,48 amb tipus impositiu
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21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 13.820,80 euros l'import del reajustament
de la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
11. (18003447L04-006) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L04-006 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 4: Districte de les
Corts); adjudicat a l'empresa M. I J. GRUAS, SA, amb NIF A25031576, per un import màxim
de 26.787,66 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 16.072,60 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 13.283,14
euros i import IVA de 2.789,46 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22712/15341 0604. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 10.715,06 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
8.855,42 euros i import IVA de 1.859,64 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22712/15341 0604, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Fixar en 1.106,93 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
12. (18003447L05-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L05-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 5: Districte de
Sarrià-Sant Gervasi), adjudicat a l'empresa UTE SARRIA MANTENIMENT VIA PUBLICA, amb
NIF U67372185, per un import màxim de 187.841,94 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 187.841,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 155.241,27 euros i import IVA de 32.600,67 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 7.762,06 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
13. (18003447L06-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L06-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 6: Districte de
Gràcia), adjudicat a l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF
A58142639, per un import màxim de 287.527,92 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 172.516,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
11
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
25 de novembre del 2022

CSV: 9e38-fc6e-7356-b030

l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 142.575,83 euros i import IVA de 29.940,92 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0606. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 115.011,17 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 95.050,55 euros i import IVA de 19.960,62 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0606, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 11.881,32 euros l'import del reajustament
de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
14. (18003447L07-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L07-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 7: Districte
d'Horta-Guinardó), adjudicat a l'empresa SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBATEC, amb
NIF A60744216, per un import màxim de 476.629,84 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 285.977,90 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 236.345,37 euros i import IVA de 49.632,53 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 190.651,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 157.563,59 euros i import IVA de 33.088,35 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 19.695,45 euros l'import del reajustament
de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
15. (18003447L08-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L08-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 8: Districte de
Nou Barris), adjudicat a l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF
A58142639, per un import màxim de 335.103,00 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 de 201.061,80 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 166.166,78 euros i import IVA de 34.895,02 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0608. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 134.041,20 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 110.777,85 euros i import IVA de 23.263,35 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0608, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 13.847,23 euros l'import del reajustament
de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a
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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.
16. (18003447L09-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L09-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 9: Districte de
Sant Andreu), adjudicat a l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF
A58142639, per un import màxim de 210.876,37 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 126.525,82 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 104.566,79 euros i import IVA de 21.959,03 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 84.350,55 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 69.711,20 euros i import IVA de 14.639,35 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 8.713,90 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
17. (18003447L10-005) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
18003447L10-005 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels
elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona (Lot 10: Districte de
Sant Martí); adjudicat a l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF
A58142639, per un import màxim de 359.576,04 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 215.745,62 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 178.302,17 euros i import IVA de 37.443,45 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 143.830,42 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 118.868,12 euros i import IVA de 24.962,30 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2023. Fixar en 14.858,51 euros l'import del reajustament
de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
18. (22SD0093O) Aprovar inicialment l'Ordenança per la qual es fixen els criteris d'accés,
circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i es
promou una mobilitat sense emissions d'acord amb el redactat que consta a l'expedient.
Sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò
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disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal; publicar aquest Acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web de l'Ajuntament.
19. (01-2018LL51965) Acordar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres a
efectuar a l'emplaçament carrer Reina Cristina núm. 5, consistents en la realització de les
obres necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i
rehabilitació de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per
pluvials i tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de
conservació de l'estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del
Pg. d'Isabel II, atès que s'ajusta a l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'Ordenança Fiscal 2.1
per a l'any 2018, en relació a l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. Concedir a
FACERAS SL, representada pel senyor Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50%
sobre la quota de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència
atorgada pel regidor de Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018, amb núm. d'expedient
01-2018LL51965, per a la realització d'obres a l'emplaçament carrer Reina Cristina núm. 5,
consistents en un projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació
de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i
tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació
de l'estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel
II, atès que s'ajusta a l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'esmentada Ordenança, en relació
a l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. Donar trasllat a l'institut Municipal d'Hisenda
als efectes pertinents.
20. (01-2018LL53562) Acordar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar a l'emplaçament carrer Reina Cristina núm. 7, consistents la realització de les obres
necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació
de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i
tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació
de l'estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel
II, atès que s'ajusta a l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'Ordenança Fiscal 2.1 per a l'any
2018, en relació a l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. Concedir a FACERAS SL,
representada pel senyor Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel regidor
de Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018 amb núm. d'expedient 01-2018LL53562, per
a la realització d'obres a l'emplaçament carrer Reina Cristina núm. 7, consistents en un
projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la coberta,
instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i tractament als forjats
de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació de l'estructura urbana
edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel II, atès que s'ajusta a
l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'esmentada Ordenança, en relació a l'aplicació de la
bonificació i a la seva quantia. Donar trasllat a l'institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.
21. (01-2018LL56477) Acordar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres a
efectuar a l'emplaçament Pg. Isabel II, núm. 10, consistents la realització de les obres
necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació
de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i
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tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació
de l'estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel
II, atès que s'ajusta a l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'Ordenança Fiscal 2.1 per a l'any
2018, en relació a l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. Concedir a FACERAS SL,
representada pel senyor Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel regidor
de Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018 amb núm. d'expedient 01-2018LL56477, per
a la realització d'obres a l'emplaçament Pg. Isabel II, núm. 10 consistents en un projecte de
coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la coberta, instal·lació de
placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i tractament als forjats de la coberta,
en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació de l'estructura urbana edificatòria,
catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel II, atès que s'ajusta a l'establert
en l'article 7è.1.B) B2. de l'esmentada Ordenança, en relació a l'aplicació de la bonificació i a
la seva quantia. Donar trasllat a l'institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
22. (01-2018LL56894) Acordar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres a
efectuar a l'emplaçament carrer Llauder, núm. 1, consistents la realització de les obres
necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació
de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i
tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació
de l'estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel
II, atès que s'ajusta a l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'Ordenança Fiscal 2.1 per a l'any
2018, en relació a l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. Concedir a FACERAS SL,
representada pel senyor Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel regidor
de Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018, amb núm. d'expedient 01-2018LL56894,
per a la realització d'obres a l'emplaçament carrer Llauder, núm. 1 consistents en un projecte
de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la coberta, instal·lació
de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i tractament als forjats de la
coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació de l'estructura urbana
edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d'Isabel II, atès que s'ajusta a
l'establert en l'article 7è.1.B) B2. de l'esmentada Ordenança, en relació a l'aplicació de la
bonificació i a la seva quantia. Donar trasllat a l'institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.
23. (02-2021CD26250) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les
actuacions realitzades a la finca situada al carrer Mallorca 106, emparades per l'admissió del
Comunicat d'Obres 02-2021CD26250 en data de 29 de juny de 2021; concedir al CONSORCI
D'EDUCACIÓ DE BARCELONA (Q-0.801.205-F) la bonificació del 70% sobre la quota de
l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades,
donat que s'ajusten a allò establert en l'article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es
tracta d'unes obres d'interès i utilitat municipal, destinades a equipament comunitari,
executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de caràcter
públic; notificar a l'interessat i donar-ne trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.
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24. (02-2021LL50749) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
de millora de les escales A i D, pel que fa a la seva protecció contra incendis de l'edifici ubicat
a la Gran Via de les Corts Catalanes 587 - 589, emparades per l'atorgament de la Llicencia
d'obres majors, identificada amb el número d'expedient 02-2021LL50749, en data de 18 de
gener de 2022; concedir a l'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (Q-5.855.029-D) la bonificació
del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en
relació a les obres indicades, donat que s'ajusten a allò establert en l'article 7 de la
Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d'unes obres d'interès i utilitat municipal, destinades
a equipament comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per
una entitat de caràcter públic; notificar a l'interessat i donar-ne trasllat a l'Institut Municipal
d'Hisenda als efectes pertinents.
25. (05-2022CD20146) Acordar la declaració d'interès especial o utilitat municipal de les
obres de reforma interior amb afectació estructural puntual i canvis de distribució en
l'habitatge particular ubicat al pis 2on, porta 2ª de l'edifici de la plaça Lesseps núm. 30, que
es realitzen a l'empara del comunicat emes a l'expedient 05-2022CD20146, perquè les
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible
funció social i, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2022, concedir a la Sra.
Mariann Leonard Avia, la bonificació del 95% de la quota de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, segons es
desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes obres s'ajusten a allò
establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança fiscal, en afectar a una finca
urbanísticament protegida amb nivell "A", segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic; aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l'obra que resulti de la
inspecció final de l'obra i donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
26. (05-2022CD30208) Acordar la declaració d'interès especial i utilitat municipal de les obres
de correcció dels punts no satisfactoris de la inspecció de les instal·lacions tèrmiques, de
protecció contra incendis i de la commutació automàtica del subministrament elèctric de
l'edifici de l'Escola Jesuïtes de Sarrià ubicat al carrer de General Vives 28, amb accés principal
pel carrer de Carrasco i Formiguera nº 28-32, emparades pel comunicat diferit emès l'1
d'agost de 2022 a l'expedient 05-2022CD30208, perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència,
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2022, concedir a FUNDACIÓ JESUÏTES
EDUCACIÓ, entitat identificada amb NIF G62411624, la bonificació del 65% sobre la quota de
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat
que s'ajusten a allò establert en l'article 7è.1..A). A.1, de l'esmentada Ordenança, atès que
són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats
d'equipaments (clau 7a) i es tracta d'un equipament docent; donar trasllat de la present
resolució a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
27. (05-2022LL22263) Acordar la declaració d'interès especial i utilitat municipal de les obres
de rehabilitació del terrat de l'edifici plurifamiliar ubicat al carrer Vallirana núm. 75, que es
realitzen a l'empara de la llicència tramitada a l'expedient 05-2022LL22263,perquè les
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible
funció social i, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2022, concedir a la
Comunitat Propietaris de la finca del carrer Vallirana 75 la bonificació del 35% de la quota de
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l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades
obres atès que, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració,
aquestes obres s'ajusten a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança fiscal, en
afectar a un edifici urbanísticament protegit, amb nivell de protecció "C" pel Pla Especial del
Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat; aplicar el mateix tipus de bonificació a
la quota de l'impost relativa al cost total de l'obra que resulti de la inspecció final de l'obra i
donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
28. (05-2022CD28921) Acordar la declaració d'interès especial i utilitat municipal de les obres
de reparació estructural i dels revestiments del soterrani -cuines- de l'edifici principal i
reparació del pericó de sanejament de l'edifici d'educació infantil de l'Escola Jesuïtes de Sarrià
ubicat al carrer de Carrasco i Formiguera nº 28-32, emparades pel comunicat diferit emès el
14 de juliol de 2022 a l'expedient 05-2022CD28921, perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència,
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2022, concedir a FUNDACIÓ JESUÏTES
EDUCACIÓ, entitat identificada amb NIF G62411624, la bonificació del 65% sobre la quota de
l'Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat
que s'ajusten a allò establert en l'article 7è.1..A). A.1, de l'esmentada Ordenança, atès que
són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats
d'equipaments (clau 7a) i es tracta d'un equipament docent; donar trasllat de la present
resolució a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
29. (05-2022LL17970) Acordar la declaració d'interès especial i utilitat municipal de les obres
emparades per la Llicència atorgada el 13 de setembre de 2022 (expedient 052022LL17970), consistents en la reparació de les lesions estructurals de la façana de l'edifici
"G" - Sant Angel que dona a un dels patis interiors de l'escola, i de l'escala de l'edifici "A" dins
del conjunt Escoles Professionals Salesians de Sarrià, emplaçat al carrer Maria Auxiliadora
núm. 8 i al passeig Sant Joan Bosco 42, al qual es desenvolupa l'activitat de centre educatiu
de Formació Professional i Batxillerat, perquè les esmentades obres reporten beneficis
objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2022, concedir a ESCOLES
PROFESSIONALS SALESIANS DE SARRIÀ, entitat identificada amb NIF R0800901A, la
bonificació del 65% sobre la quota de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada amb les obres de referència, donat que s'ajusten a allò establert en l'article
7è.1..A).1, de l'esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim
de lucre, es realitzen en terrenys qualificats d'equipaments (clau 7a) i es tracta d'un
equipament docent.; donar trasllat de la present resolució a l'Institut Municipal d'Hisenda als
efectes pertinents; i aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l'obra que resulti de
la inspecció final de l'obra.
30. (05-2015LL43717) Declarar la improcedència de considerar d'especial interès i utilitat
municipal les obres de reestructuració, reforma i canvi d'ús de l'edifici ubicat al carrer Roman
Macaya núm. 7-9 realitzades a l'empara de la llicència d'obres majors atorgada el 8 de
novembre de 2016 a l'expedient 05-2015LL43717; denegar a ZEROONETIBIDABO 32, SL la
bonificació del 35 per cent sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
donat que resulta improcedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è.6 de l'Ordenança
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Fiscal 2.1 vigent l'any 2017, amb motiu d'haver-se presentat la sol·licitud de bonificació
extemporàniament; donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
31. (07-2016CI01628) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
per la connexió de l'escomesa elèctrica a l'Hospital Vall d'Hebron i instal·lació de nous centres
de transformació al Passeig de la Vall d'Hebron 119-129; concedir al Servei Català de la
Salut, la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost d'instal·lacions, construccions i obres
generada per la presentació del comunicat (07-2016CI01628), de data 14 de gener de 2016.
I això atès que, s'ajusta a allò establert en l'article 7.1.A1.1 de l'OF 2.1 de l'any 2016, en tant
que, segons l'informe tècnic del 8 de setembre de 2022, aquesta actuació s'ha realitzat per
construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que
es detallen a l'article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, s'han
executat en terrenys qualificats urbanísticament com d'equipament(clau 7a) i les mateixes
han estat promogudes a iniciativa d'entitat de caràcter públic. Donar-ne trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
32. (07-2017CI50237) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
de reforma d'interior de locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de
l'edifici al Passeig de la Vall d'Hebron 119-129 de Barcelona; concedir al Servei Català de la
Salut, la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost d'instal·lacions, construccions i obres
generada pel comunicat immediat (07-2017CI50237), de data 21 de setembre de 2017. I
això atès que, s'ajusta a allò establert en l'article 7.1.A1.1. de l'OF 2.1 de l'any 2017, en tant
que, segons l'informe tècnic del 8 de setembre de 2022, aquesta actuació s'ha realitzat per
construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que
es detallen a l'article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, s'han
executat en terrenys qualificats urbanísticament com d'equipament (clau 7a) i les mateixes
han estat promogudes a iniciativa d'entitat de caràcter públic. Donar-ne trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
33. (07-2017LL45514) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
corresponents a la passarel·la de connexió de torreons i ascensor interior, al Pg. Vall Hebron
nº 149-157 de Barcelona, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2018; concedir
a la Fundació ALBA, la bonificació del 65% sobre la quota de l'Impost d'instal·lacions,
construccions i obres generada per la llicència 07-2017LL45514 concedida en data 16 de
gener de 2018. I això atès que s'ajusta a allò establert a l'article 7.1.A1.2 de l'esmentada
ordenança, en tant que les obres segons l'informe tècnic del 7 de juliol 2022, són destinades
a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l'article 212è de les Normes
urbanístiques del Pla General Metropolità; s'executen en terrenys qualificats urbanísticament
com equipament i són promogudes per una entitat sense ànim de lucre. Donar-ne trasllat a
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
34. (07-2018LL13788) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
i instal·lacions, destinades a construccions, instal·lacions i obres destinades a equipaments
comunitaris promoguts per operador públic (70% - OOFF 2.1, art 7.1.A1.1), al Camí Cal
Notari 95 de Barcelona, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2018; concedir a
Transports Metropolitans de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost
d'instal·lacions, construccions i obres generada concessió de la llicència 07- 2018LL13788 de
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data 1 d'agost de 2018. I això atès que les obres s'ajusten a allò establert en l'article
7.1.A1.1. de l'esmentada ordenança, en tant que, segons l'informe tècnic del 27 d'abril de
2022, aquesta actuació s'ha realitzat exclusivament per construccions, instal·lacions i obres
destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l'article 212è de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que s'executin en terrenys qualificats
urbanísticament com d'equipament(clau 7a), i son promogudes per entitat de caràcter públic.
Donar-ne trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
35. (07- 2022CI23781) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
d'adequació de la pista esportiva, vestidors i tanca perimetral del pati (adequació dels espais
exteriors en el marc del projecte Decidim els patis), al carrer Coves d'en Cimany, 42-54 de
Barcelona, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2022; concedir al Consorci
d'Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost d'instal·lacions,
construccions i obres generada pel comunicat immediat 07- 2022CI23781 de data 3 de juny
de 2022. I això atès que s'ajusta a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en
tant que el titular del comunicat immediat és una entitat de caràcter públic, les obres es
realitzen en terrenys qualificats d'equipaments (clau 7a) i és tracta d'un dels equipaments
contemplats en l'article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a equipament
administratiu, cultural, docent i sanitari-assistencial. Donar-ne trasllat a l'Institut Municipal
d'Hisenda als efectes pertinents.
36. (07-2020LL02639) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres
d'instal·lació i posada en marxa d'un nou circuït hidràulic, en la reparació de les escletxes i
revestiments de les basses per evitar pèrdues de aigua i en l'adequació dels marges i interiors
de les basses per a facilitar la seva naturalització per al passeig Vall d'Hebron 171l-179l de
Barcelona, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2020; concedir a la Diputació
de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost d'instal·lacions, construccions
i obres generada per la llicència d'obres majors 07-2020LL02639, en data 20 de gener de
2020; i això atès que s'ajusta a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en
tant que el titular de la llicència és una entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en
terrenys qualificats d'equipaments (clau 7a/ad/c/d) i és un dels equipaments contemplats en
l'article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a equipament administratiu, cultural,
docent i sanitari-assistencial. Donar-ne trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.
b) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
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E) Mocions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de Govern
els dóna la seva conformitat.
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 3 de novembre 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'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
Districte de Ciutat Vella
1. (2022/1305) Resolució de la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 10 d'octubre de 2022,
que APROVA la pròrroga del Memoràndum de coordinació entre el Districte de Ciutat Vella i
Foment de Ciutat per a impulsar la secretaria tècnica del programa de Baixos de protecció
oficial (BPO) i altres iniciatives de dinamització econòmica i comunitària, amb una durada del
14 d'octubre de 2022 fins el 13 d'octubre del 2023, essent aquesta la darrera pròrroga.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
2. (22000122) Resolució de la Gerència del Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona en
data 28.10.2022: iniciar l'expedient per a la contractació de Serveis d'Oficina Tècnica de
referents d'enginyeria de l'Institut Municipal d'Informàtica, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 22000122, com a contractació basada de l'ACORD
MARC per la selecció d'empreses i fixació de les condicions dels successius contractes per a la
prestació dels serveis, amb núm. de contracte 18000204L07, amb un pressupost base de
licitació de 532.259,64 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 659.826,00 euros; aprovar les
actuacions preparatòries efectuades, el document de condicions administratives específiques i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva
adjudicació d'acord amb les condicions fixades als plecs que regeixen l'Acord Marc, així com al
quadre de característiques, plec de prescripcions tècniques i annexos reguladors del
contracte; autoritzar l'esmentada despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 264.947,02 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, i un
import (IVA inclòs) de 267.312,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22799/92612 0900; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos posteriors a l'actual. Declarar la improcedència de la revisió de preus
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amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de la
Direcció d'Operacions i Sistemes de l'Institut Municipal d'Informàtica que consta a l'expedient.
Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
3. (22000116L01) Resolució de la presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials en data
02.11.2022: adjudicar el contracte núm. 22000116 del lot núm. 1, que té per objecte la
gestió del servei d'àpats en companyia, adreçat a persones que viuen a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos,
comptadors a partir del dia 1 de desembre de 2022, a l'empresa SERHS FOOD AREA, SL, amb
NIF B59803825, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
2.300.877,04 euros, IVA inclòs, dels quals 2.091.706,40 euros corresponen al pressupost net
i els restants 209.170,64 euros corresponen a l'IVA del 10%, havent constituït l'adjudicatari
una garantia definitiva de 104.585,32 euros, consistent en el 5 per 100 del pressupost net,
mitjançant aval bancari. Disposar la despesa del contracte per un import de 2.300.877,04
euros, IVA inclòs, dels quals 2.091.706,40 euros corresponen a pressupost net i els restants
209.170,64 euros corresponen a l'IVA del 10%, a favor de SERHS FOOD AREA, SL, amb NIF
B59803825, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 100 22732 23131 dels exercicis 2022 al
2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2022: 95.869,88 euros, IVA
inclòs, dels quals 87.154,43 euros corresponen a base imposable i els restants 8.715,45
euros al IVA del 10% - Exercici pressupost 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient: 1.150.438,52 euros, IVA inclòs, dels quals 1.045.853,20 euros corresponen a base
imposable i els restants 104.585,32 euros al IVA del 10% - Exercici pressupost 2024,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 1.054.568,64 euros, IVA inclòs, dels
quals 958.698,77 euros corresponen a base imposable i els restants 95.869,97 euros al IVA
del 10%. Alliberar la quantitat de 333.056,72 euros (IVA Inclòs) en concepte de baixa en la
licitació, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 100 22732 23131 i als corresponents
pressupostos, amb el desglossament següent: 13.154,25 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022; 166.528,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023, 153.374,11 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte la Sra. Glòria Navarro Latorre, cap del
Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics. Notificar la present resolució a les
empreses licitadores i publicar-la al perfil de contractant i al DOUE. Donar compte a la
Comissió de Govern.
4. (22000116L02) Resolució de la presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials en data
02.11.2022: adjudicar el contracte núm. 22000116 del lot núm. 2, que té per objecte la
gestió del servei d'àpats en companyia, adreçat a persones que viuen a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos,
comptadors a partir del dia 1 de desembre de 2022, a l'empresa AUSOLAN RCN, SLU, amb
NIF B62504105, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
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proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
2.350.626,12 euros, IVA inclòs, dels quals 2.136.932,84 euros corresponen al pressupost net
i els restants 213.693,28 euros corresponen a l'IVA del 10%, havent constituït l'adjudicatari
una garantia definitiva de 106.846,64 euros, consistent en el 5 per 100 del pressupost net,
mitjançant aval bancari. Disposar la despesa del contracte per un import de 2.350.626,12
euros, IVA inclòs, dels quals 2.136.932,84 euros corresponen a pressupost net i els restants
213.693,28 euros corresponen a l'IVA del 10%, a favor de AUSOLAN RCN, SLU, amb NIF
B62504105, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 100 22732 23131 dels exercicis 2022 al
2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2022: 97.942,76 euros, IVA
inclòs, dels quals 89.038,87 euros corresponen a base imposable i els restants 8.903,89
euros al IVA del 10% - Exercici pressupost 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient: 1.175.313,06 euros, IVA inclòs, dels quals 1.068.466,42 euros corresponen a base
imposable i els restants 106.846,64 euros al IVA del 10%, - Exercici pressupost 2024,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 1.077.370,30 euros, IVA inclòs, dels
quals 979.427,55 euros corresponen a base imposable i els restants 97.942,75 euros al IVA
del 10%. Alliberar la quantitat de 177.740,80 euros (IVA Inclòs) en concepte de baixa en la
licitació, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 100 22732 23131 i als corresponents
pressupostos, amb el desglossament següent: 6.773,72 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022; 88.870,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023, 82.096,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte la Sra. Glòria Navarro Latorre, cap del
Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics. Notificar la present resolució a les
empreses licitadores i publicar-la al perfil de contractant i al DOUE. Donar compte a la
Comissió de Govern.
5. (22000116L03) Resolució de la presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials en data
02.11.2022: adjudicar el contracte núm. 22000116 del lot núm. 3, que té per objecte la
gestió del servei d'àpats en companyia, adreçat a persones que viuen a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos,
comptadors a partir del dia 1 de desembre de 2022, a l'empresa SERHS FOOD AREA, SL, amb
NIF B59803825, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
3.280.302,85 euros, IVA inclòs, dels quals 2.982.093,50 euros corresponen al pressupost net
i els restants 298.209,35 euros corresponen a l'IVA del 10%, havent constituït l'adjudicatari
una garantia definitiva de 149.104,67 euros, consistent en el 5 per 100 del pressupost net,
mitjançant aval bancari. Disposar la despesa del contracte per un import de 3.280.302,85
euros, IVA inclòs, dels quals 2.982.093,50 euros corresponen a pressupost net i els restants
298.209,35 euros corresponen a l'IVA del 10%, a favor de SERHS FOOD AREA, SL, amb NIF
B59803825, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 100 22732 23131 dels exercicis 2022 al
2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2022: 136.679,29 euros, IVA
inclòs, dels quals 124.253,90 euros corresponen a base imposable i els restants 12.425,39
euros al IVA del 10% - Exercici pressupost 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
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suficient: 1.640.151,43 euros, IVA inclòs, dels quals 1.491.046,75 euros corresponen a base
imposable i els restants 149.104,68 euros al IVA del 10% - Exercici pressupost 2024,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 1.503.472,13 euros, IVA inclòs, dels
quals 1.366.792,85 euros corresponen a base imposable i els restants 136.679,28 euros al
IVA del 10%. Alliberar la quantitat de 537.821,99 euros (IVA Inclòs) en concepte de baixa en
la licitació, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 100 22732 23131 i als corresponents
pressupostos, amb el desglossament següent: 21.317,98 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022; 268.910,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023, 247.593,02 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte la Sra. Glòria Navarro Latorre, cap del
Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics. Notificar la present resolució a les
empreses licitadores i publicar-la al perfil de contractant i al DOUE. Donar compte a la
Comissió de Govern.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de Ciutat Vella
6. (22S08095) Resolució de la regidoria del Districte de Ciutat Vella en data 25.10.2022:
aprovar el conveni a subscriure entre l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA COMTAL i
l'Ajuntament de Barcelona, per la col·laboració en la realització d'un projecte d'acció
comunitària d'inserció sòcio-laboral per a joves, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció directa, prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 2022, de
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 26.900,00 euros, equivalent al 53,70% del cost
total del projecte i amb un cost total d'execució de 50.090,00 euros, i una durada fins al 31
de desembre de 2022. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès
públic justificades a l'informe que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un
import de 26.900,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48567/43341 del
pressupost 2022 del Districte de Ciutat Vella, a favor de FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA
COMTAL, amb NIF G61779088. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte
justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb l'acord sisè del conveni i d'acord amb la
normativa vigent. Donar-ne compte a la Comissió de Govern.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
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ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (159/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de Imperial
Pujol (mat. 78343) entre la seva activitat municipal com a personal eventual amb destinació
a la Sisena Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball d'assessora 3 (codi de lloc:
26EEESNEV01), i l'activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada
determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2022-2023,
des de l'1/09/2022 fins al 31/08/2023. La dedicació a la docència universitària serà a temps
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació
professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de professora
associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic
2022-2023, i la que es va autoritzar per la Comissió de Govern de data 19/03/2020, de
l'exercici de l'activitat privada per compte propi de col·laboració en publicacions i articles
d'opinió (expedient 140/2020), no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l'Administració Pública atès l'article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. La present
autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (198/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Feliu Cruz (mat.
78608) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa amb la
categoria professional d'Auxiliar Administrativa, amb destinació a la regidoria d'Infància,
Joventut i Persones Grans, on ocupa el lloc de treball d'Auxiliar Administrativa
(14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri com a auxiliar administrativa a
l'empresa Auxiliares de Artes Gráficas Batlle SL. La dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta
condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions
que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
3. (197/2022) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Diego José Calero Torta (mat.
24246) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional d'Intendent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat Territorial 10 de
Sant Martí de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball
d'Intendent de la Guàrdia Urbana (27FA1CICD01), i l'activitat docent com a professor
formador de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), que forma part de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) pel curs acadèmic 2022-2023, des del 12/09/2022
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fins al 22/02/2023. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta
condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions
que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (2/2022 IMHAB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also (mat.
11100216) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria
professional de tècnica superior en Dret, amb destinació al Departament de Contractació de
l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de
Cap de Departament de Contractació (codi 26FAXCCCD01), i l'activitat pública com a
Professora associada a temps parcial a la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic
2022-2023 des del 15/09/2022 fins al 14/09/2023. La dedicació a la docència universitària
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i
d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. (231/2022) Aprovar la modificació de l'organigrama de Direcció de Serveis d'Informació i
Atenció Ciutadana, tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient. Publicar aquest
acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
6. (232/2022) Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia
Urbana, tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient. Publicar aquest acord en
la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
7. (2022/214) Aprovar la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa signat
entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de
Barcelona (IL3 UB) de 13 de desembre de 2019, que té per objecte l'acolliment de persones
estudiants en pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del 13 de desembre de
2022 i fins al 12 de desembre de 2023, mantenint el contingut de les clàusules que
integraven aquell conveni. Facultar el primer tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, per a la signatura de la pròrroga d'aquest conveni marc de col·laboració, així com
la de tots els documents que se'n derivin. Donar compte d'aquest Acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. (2022/215) Aprovar la segona pròrroga del conveni Marc de col·laboració educativa signat
entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Parc de Recerca UAB (MP) de 19 de desembre
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de 2019, que té per objecte l'acolliment de persones estudiants en pràctiques, per un any
natural i amb efectes a partir de l'1 de gener de 2023 i fins al 31 de desembre de 2023,
mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell conveni. Facultar el primer
tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura de la pròrroga d'aquest
conveni marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. Donar
compte d'aquest Acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
9. (32/2022) Aprovar la Instrucció municipal de regulació de la contractació reservada.
Publicar-la a la Gaseta Municipal i al web municipal i inscriure-la al Registre Municipal
d'Instruccions i Circulars.
10. (18002353L02-004) Prorrogar per un període comprès des del 28.11.2022 fins al
27.11.2023, el lot 2 del contracte 18002353 que té per objecte l'adquisició de serveis de
sistemes informàtics per a realitzar contractació pública electrònica (Plataforma de
Contractació Electrònica), adjudicat a l'empresa PIXELWARE SA, amb NIF A81142358, per un
import total de 108.900,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 98.917,50 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 81.750,00
euros i import IVA de 17.167,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/49112 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 9.982,50
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 8.250,00 euros i import IVA de
1.732,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
11. (19003396-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.12.2023,
el contracte 19003396-003 que té per objecte "Serveis auxiliars de suport al funcionament i
activitats del Districte de Ciutat Vella, reservat a Centres Especials de Treball", adjudicat a
l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL MINUSVÁLIDOS SL, amb NIF B61098638, per un import
total de 86.076,92 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
86.076,92 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 71.137,95
euros i import IVA de 14.938,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
12. (22XC0238) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Unió
General de Treballadors de Catalunya i la Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió
directa i amb caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general
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reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per mantenir un marc
col·laboració estable per facilitar la participació sindical en els projectes de ciutat, per un
import total de 350.000,00 euros; corresponent al 90,72 % del cost total dels projectes;
declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten en l'expedient; autoritzar la despesa a favor de la Unió General de
Treballadors de Catalunya (UGT), amb NIF G08496622, per un import de 175.000,00 euros
amb càrrec a la partida 0705/48597/91221 del pressupost de l'any 2022; autoritzar la
despesa a favor de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CCOO), amb NIF G08496606, per un import de 175.000,00 euros amb càrrec a la partida
0705/48598/91221 del pressupost de l'any 2022; requerir les entitats beneficiàries per tal
que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presentin la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l informe d'auditor,
d'acord amb allò establert al pacte 4rt del conveni. Facultar l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, primer tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de
documents que se'n derivin.
13. (29/2022) Adscriure, de conformitat amb l'art. 92.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, al Fons Especial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins la Fundació
Barcelona Cultura, el dret d'us de la Biblioteca Florensa, identificats al catàleg de l'esmentada
biblioteca de l'Annex 2 que consta a l'expedient, en el marc de les finalitats i funcions que
corresponen a la citada Fundació, segons els seus Estatuts, mantenint l'Ajuntament la
propietat de la Biblioteca Florensa que té el caràcter de be demanial, conservant la Biblioteca
Florensa la qualificació jurídica de bé de domini públic, assumint la Fundació Barcelona
Cultura les despeses de conservació dels béns que són objecte d'adscripció.
14. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
10 de novembre de 2022.
15. (21000357L01-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
21000357L01-002 que té per objecte la contractació dels serveis de producció, transport,
d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2021-2022; LOT 1: Plaça
Catalunya, carrer Aragó (tram comprès entre els carrers Bailèn i Aribau), Gran Via de les
Corts Catalanes (tram comprès entre els carrers Bailèn i Muntaner), adjudicat a l'empresa
ILUMINACIONES XIMENEZ, SA., amb NIF A14041362, per un import màxim de 262.086,00
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 de
131.043,00 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 108.300,00
euros i import IVA de 22.743,00 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22610/43141 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 131.043,00 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 108.300,00
euros i import IVA de 22.743,00 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22610/43141 0700. Fixar en 10.830,00 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les
dependències de la Gerència de Recursos per a la formalització de la present modificació en el
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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.
16. (22S09099) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, i
l'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS 22@BARCELONA per la realització del Projecte
ECOSISTEMA 22@ 2022-2023 dirigit a dur a terme les actuacions necessàries per la
dinamització del districte 22@ en clau econòmica i empresarial 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 180.000,00 euros, que correspon al 45% del
cost total del Projecte per import de 400.000,00 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 180.000,00 euros, dels quals, 82.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 0700/48835/43336 de l'any 2022, 8.000,00 euros, amb càrrec a la partida
0700/48903/43336 de l'any 2022, 82.000,00 euros, amb càrrec a la partida
0700/48835/43336 de l'any 2023, 8.000,00 euros, amb càrrec a la partida
0700/48903/43336 de l'any 2023, totes elles del pressupost de la Gerència de Economia,
Recursos i Promoció Econòmica, condicionats els imports de l'exercici 2023 a l'existència de
crèdit adequat i suficient, a favor de l'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS
22@BARCELONA, amb CIF G63660989. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, en el termini màxim de 3 mesos a partir de 31 de
desembre del 2022 i de tres mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, en
el segon exercici, 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. Donar-ne
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
17. (22S09690) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Bioregió de Catalunya - BIOCAT, per la realització del Programa d'activitats 2022
(Craash Barcelona i Promoció del Portfoli) dirigit a impulsar la recerca de noves oportunitats
en el desenvolupament de noves tecnologies per la millora de la salut i que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció directa i prevista nominativament al Pressupost de 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 de la Normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 99.731,52 euros, que correspon al 47,78% del
cost total del Projecte per import de 208.749,52 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 99.731,52 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0700/43336/48546 del Pressupost de l'any 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 el primer tinent d'Alcaldia, Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado per a la
signatura del conveni.
18. (07-2022) Aprovar com a sistema d'informació el mòdul del SAP HISENDA per generar i
signar electrònicament les relacions de resolucions d'aprovació relatives a les sancions
administratives de l'Ajuntament de Barcelona i el seu grup municipal, format per les seves
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entitats vinculades o dependents, així com per poder signar electrònicament les relacions de
resolucions d'aprovació de les liquidacions, anul·lacions, cancel·lacions, fraccionaments i/o
ajornament i suspensió de càrrecs que l'IMH en gestiona el cobrament, les provisions de
constrenyiment i diligencies d'embargament dictades per l'IMH, el nombre i import dels
dipòsits de guals constituïts i els moviments comptables gestionats per l'Institut Municipal
d'Hisenda (IMH), d'acord amb els informes que consten a l'expedient; aprovar els sistemes
d'actuació administrativa automatitzada que es relacionen a continuació, d'acord la descripció
informativa i tècnica de les actuacions que consta com Annex I: - Per la incoació, imposició
sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors
per infracció de les ordenances municipals, (ordenança municipal de medi ambient, usos de la
via Pública, entre altres), normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments
públics, en el seu àmbit competencial - Per la incoació, imposició de sanció, resolució
d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per infracció de les
ordenances municipals d'usos de la via pública, ordenança general de medi ambient i altra
normativa de la seva competència (en el seu àmbit competencial). - Per la incoació, imposició
sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors
per infracció de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a
l'espai públic de Barcelona i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de seguretat
ciutadana (en el seu àmbit competencial). - Per la incoació, imposició sanció i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de l'ordenança de protecció i venda d'animals
i altra de la seva competència. - Per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i
recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa de
trànsit que detreuen punts - Per la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i
recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa
sanitària. - Per la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de
protecció de seguretat ciutadana (en el seu àmbit competencial). - Per la incoació, imposició
de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors
per infracció de la normativa de trànsit que no detreuen punts. Establir l'Institut Municipal
d'Informàtica com a responsable de les especificacions, programació, manteniment,
supervisió, control de qualitat i, en el seu cas, auditoria del sistema d'informació i del seu codi
font en relació a les actuacions administratives automatitzades; publicar el present acord a la
Gaseta Municipal i a la Seu Electrònica Municipal.
19. (3/156-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-156/2022 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.20000.006 (Coneixement i Innovació Turística), per un
import de 342.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 22102895; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
20. (3/157-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-157/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 145.337,83 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que
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consta a l'expedient, referència comptable núm. 22102891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
21. (3/158-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-158/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 60.000,00 euros, per finançar projectes municipals en matèria de turisme, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable núm. 22102991; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
22. (3/159-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-159/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.000.000,00 euros, per atendre transferència de capital per a l'execució del
projecte Unitat d'Aquàtics de l'Estabulari del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Reforma instal·lacions, de la Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable núm. 22103091; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
23. (3/160-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-160/2022 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 reconeixement d'ingrés de la Generalitat de
Catalunya derivat del nou Contracte Programa 2022-2025 , signat el 22/07/2022, per atendre
despeses en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per un
import de 87.400,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 22110295; i
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Economia i Hisenda.
24. (3/161-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-161/2022 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 compromís d'ingrés de la Generalitat de Catalunya
derivat del nou Acord Marc 2022-2025 de les polítiques d'atenció a les dones, de promoció de
la igualtat, d'acollida de persones migrades i refugiades, i per a l'eradicació de les violències
masclistes i totes les discriminacions, signat amb data 28/09/2022, per un import de
3.210.410,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions
pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable 22110395; 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
25. (22003112A) Iniciar l'expedient per a la contractació dels "Serveis de Direcció Facultativa
i la Coordinació de Seguretat i Salut del contracte de manteniment i explotació de sistemes de
regulació de la mobilitat a la ciutat de Barcelona (2023-2025), amb mesures de contractació
pública sostenible", amb núm. de contracte 001_22003112 , mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.196.284,14
euros (IVA inclòs), determinat en funció dels components de la prestació, i amb un valor
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estimat de 2.175.062,08 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 988.664,57 euros i import de l'IVA de 207.619,57 euros; i amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
448.606,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504
D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 598.142,07 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de
149.535,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504
D/22719/15331; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici
següent a la seva autorització. Declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb
l'article 103 de la LCSP. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
26. (20001088-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.12.2024,
el contracte 20001088-002 que té per objecte els "Serveis de suport, assistència tècnica i
assessorament en el seguiment i control de l'execució de les actuacions incloses, durant el
període 2020-22, en: protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres ordinàries
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització;
a la comissió d'obres i mobilitat; Intervenció municipal; inversions municipals", adjudicat a la
UTE COM 20-22, amb NIF U02734184, per un import total de 985.412,99 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 492.706,50 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 407.195,45 euros i import IVA de 85.511,05 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22719/17942 0504, 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 492.706,49 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 407.195,45 euros i import IVA de 85.511,04 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/17942 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2023. Donar compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
27. (21003159-001) Modificar, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 21003159001 que té per objecte "Servei pels treballs derivats de la gestió operativa de la ciutat de
Barcelona (2022-2023), amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a
l'empresa UTE OBRIM CARRERS J.A. ROMERO POLO SAU-OBRASCON H.L., amb NIF
U09718842, per un import màxim de 575.000,00 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 de 575.000,00 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 475.206,61 euros i import IVA de 99.793,39 amb tipus impositiu
21,00% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. Fixar en 23.760,33 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de
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15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Districte de Ciutat Vella
28. (22XC0230) Aprovar el conveni de col·laboració entre el Districte de Ciutat Vella de
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
per a la gestió de la plaça Joan Coromines. Facultar el regidor del Districte de Ciutat Vella per
a la signatura d'aquest conveni. I per tant, deixar sense efecte l'acord d'aprovació del conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, i el Consorci del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per a la gestió de la plaça Joan Coromines,
adoptat per la Comissió de Govern en sessió de data 27 de juliol de 2022, per una modificació
en el clausulat del mateix abans de la seva signatura.
Districte de Sants-Montjuïc
29. (03-2020LL07905) Concedir la llicència d'obres majors a MONTERRI SA, representada per
XAVIER SAUMOY GREGORI, per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al Pg.
Zona franca 14, relatives a la construcció d'edificació consistent en cos aïllat sobre rasant
destinat a oficines diàfanes, de PB+5, amb un total de 8.994,79 m2 de sostre, i 2 plantes sota
rasant, destinades a aparcament, amb una superfície construïda total de 23.839,79 m2.
CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne
l'inici a l'ajuntament i: - Aportar a l'Agència de l'energia revisió del dimensionament de la
instal·lació fotovoltaica, atès que segons les dades del projecte, la superfície construïda és de
24.220 m2, resultant la potència mínima normativa 169,5 kWp o, alternativament, justificar
l'exempció parcial, tal i com s'especifica a informe de data 11/02/2021. - Comunicar també
l'inici al Servei d'Arqueologia de Barcelona i atenir-se a les condicions que estableix el Decret
78/2002 del 5 de març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic;
DOGC núm. 3594 de 13/03/2002). - Haver obtingut informe d'afectació ferroviària de la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, quant a
afectacions a línies de transports metropolitans. - Haver obtingut informe a l'Agència de
Residus de Catalunya, quant a descontaminacions del subsòl. Durant l'execució de les obres
caldrà tenir en compte que: - L'execució de l'obra, incloent guals, càrrega i descàrrega de
materials, i mitjans auxiliars, no pot afectar l'arbrat públic; per a qualsevol afectació caldrà
posar-se en contacte amb parcs i jardins. - L'execució de les obres no ha d'impedir en cap
moment el correcte i segur funcionament dels edificis limítrofs i dels seus locals; igualment
cal garantir la seguretat, evitant-ne la intrusió, i senyalitzant i il·luminant correctament el
recinte de les obres. - Cal seguir les prescripcions indicades a l'informe del SPEIS de data
29/03/2021, les quals també fan referència al projecte inclòs a la llicència amb número
d'expedient 03-2020LL07903. - Cal seguir les eventuals prescripcions indicades a informe de
l'Agència de Residus de Catalunya, quant a descontaminacions del subsòl. - Cal seguir les
eventuals prescripcions indicades a informe d'afectació ferroviària de la Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, quant a instrumentacions a
línies de transports metropolitans. - La llicència no inclou la instal·lació d'elements
identificadors de l'activitat futura, més enllà dels permesos a l'article 52 de l'Ordenança del
Paisatge Urbà; per altres elements caldrà sol·licitar la corresponent llicència. - La llicència no
inclou la col·locació la de tanques de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni
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ocupacions de via pública o guals, que requereixin permisos especials, els quals se
sol·licitaran a districte. Un cop finalitzada l'obra, i per tal de poder comunicar la primera
ocupació, caldrà informar-ne l'Ajuntament, i: - Justificar el compliment de totes les condicions
de la llicència. - Comunicar i obtenir la primera ocupació simultàniament a la de la llicència
amb número d'expedient 03-2020LL07903, i per tant, justificar també el compliment de les
condicions que s'hi indiquen. - Haver reposat els possibles elements urbanístics afectats. Lliurar comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Obtenir informe
final de l'Institut de Parcs i Jardins quant al compliment del projecte de transplantament i
tractament d'arbrat existent. - Haver inscrit a la descripció de la finca que consta al registre
de la propietat, la corresponent servitud de pas públic sobre tota la superfície lliure
d'edificació sobre rasant de la parcel·la. - Lliurar final d'obra visat i la documentació establerta
a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en
data 25/02/2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la justificació de la
normativa referent a instal·lacions de seguretat en front el risc d'incendi. - Comunicar el final
d'obres a BCASA i obtenir-ne informe favorable a la connexió al clavegueram. - Aportar
documentació relacionada a l'informe de l'Agència de l'energia de data 11/02/2021, i obtenir
informe favorable a l'execució de la instal·lació de captadors d'energia solar fotovoltaica i
connexió a la xarxa de climatització de districte. - Legalitzar les activitat dins l'edificació, pel
procediment que s'escaigui, d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA, i segons
allò establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11); igualment caldrà legalitzar l'activitat de
l'aparcament de dotació, i obtenir la llicència del corresponent gual. Termini d'inici de les
obres : 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.
30. (3BD2022/158) Aprovar el Projecte modificat del Projecte executiu actualitzat per a la
nova construcció d'un centre d'atenció integral als jardins de Cal Sèbio, al barri de la marina
del port, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de
l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra,
Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts,
per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a
4.018.507,36 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que
ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (3.463.429,71 euros, 21% IVA inclòs),
l'import de les modificacions proposades (361.060,56 euros, 21% IVA inclòs), les despeses
associades (102.919,97 euros, 21% IVA inclòs) i els serveis addicionals (91.097,12 euros,
21% IVA inclòs); modificacions consistents a grans trets en: modificacions de distribució
interior que afecten també a la distribució i tipologia de obertures en façana i per tant, a les
solucions constructives de tancaments i a la trobada de terres contaminades durant les feines
de moviment de terres, i que representen el 10,42% d'increment sobre el contracte signat
per l'adjudicatari i del 9,27% d'increment sobre l'import màxim de modificació sobre el
Pressupost d'Execució per Contracte de 3.896.748,11euros contingut dins el Pressupost per al
Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en
sessió del 23 d'abril de 2020 (4.090.765,19 euros IVA inclòs) 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 de Barcelona.
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Districte d'Horta-Guinardó
31. (20g27) Refusar, d'acord amb l'establert a l'art. 30 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el full
d'apreuament particular que en data 12 d'abril de 2022 ha formulat l'advocat Francisco
Ibáñez Montoya, en representació de la Sra. Soledad Zubeldia Martró, dels Srs. Alberto,
Mónica i Patricia Carrera Zubeldia i dels Srs. Clotilde i Víctor Carrera Brusotto, propietaris de
les finques del carrer Budapest 5-7, 9-13 i 13.I, per un import total de les tres finques de
5.536.185,33 euros, inclòs el 5% de premi d'afecció, dels quals 2.182.416,04 euros
corresponen a la finca del carrer Budapest 5-7, 1.588.108,40 euros corresponen a la finca del
carrer Budapest 9-13 i 1.765.660,89 euros corresponen a la finca del carrer Budapest 13.I,
en relació a l'expropiació de les mateixes iniciada per ministeri de la llei, qualificades de parcs
i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) per la Modificació del Pla General Metropolità de
Barcelona, en l'àmbit del Tres Turons, aprovat definitivament el 15 de novembre de 2010, per
la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, publicat al DOGC en data 23 de febrer de
2011; aprovar, d'acord amb l'establert a l'article 30.2 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el full
d'apreuament municipal per un import total d' 1.282.925,48 euros, inclòs el 5% de premi
d'afecció, ha redactat en data 14 de juny de 2022 la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
de l'Institut Municipal d'Urbanisme, en relació a l'expropiació de les finques de referència, dels
quals 513.286,19 euros corresponen a la finca del carrer Budapest 5-7, 373.509,95 euros
corresponen a la finca del carrer Budapest 9-13 i 396.129,34 euros corresponen a la finca del
carrer Budapest 13.I; notificar el full d'apreuament municipal als interessats, perquè dins dels
deu dies següents l'acceptin llisa i plenerament o bé el rebutgin, formulin les al·legacions i
aportin les proves que considerin adients i, en tal cas; remetre l'expedient al Jurat
d'Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just.
Districte de Sant Martí
32. (19-g-163) Rectificar, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l'errada material detectada
en la descripció de la resta de la finca registral número 58.618, inscrita en el Registre de la
Propietat núm. 10 de Barcelona, que consta com a finca número 2 en la relació de béns i
drets continguda en el document del procediment d'ocupació directa dels terrenys destinats a
sistema viari (clau 5) situats al carrer del Pont del Treball Digne 19, afectats pel Projecte
constructiu de la urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou,
entre els carrers de Costa Rica i de Ferran Turné, PAU 1 (parcial) del PMU Sector Entorn
Sagrera, àmbit A i D, inclosos en el PAU 2 del PMU entorn Sagrera, aprovat definitivament per
la Comissió de Govern de data 25 de març de 2021, en el sentit que una vegada practicada la
segregació d'una porció de terreny de 323,98 metres quadrats de la superfície total de la
finca, d'11.384,50 m2, la resta té una superfície d'11.060,52 m2, enlloc d'11.061,27 m2, pels
motius que figuren a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut
Municipal d'Urbanisme de data 25 d'octubre de 2022, que a efectes de motivació
s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. Publicar-la al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d'edictes
municipal. Notificar aquesta resolució a tots els interessats
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
33. (22000208) Adjudicar el contracte núm. 22000208, que té per objecte la contractació del
"Servei de Gestió del Programa Noves Famílies: acompanyament al reagrupament familiar per
als anys 2023 i 2024" a l'empresa PROGESS, PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS, SL
amb NIF B59960526 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu
d'1.535.632,96 euros IVA inclòs, dels quals 1.396.029,96 euros corresponen al preu net i
139.603,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 767.816,48 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import
(IVA inclòs) de 767.816,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22731/23161 0200. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 69.801,50 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al senyor Xavier Cubells i Gallés. Alliberar la
quantitat de 41.311,29 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 20.655,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de 20.655,64 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
34. (22XC0283) Autoritzar la formalització d'un conveni específic de col·laboració entre la
Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona i
la Fundació Centre d'Estudis Internacionals, per a l'acolliment en pràctiques de l'estudiant
Marina Albadalejo Pérez, amb DNI núm. 47943651J i matriculada al "Master de Diplomacia i
Organizaciones Internacionales". Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
35. (22XC0296) Sol·licitar, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, l'atorgament d'una subvenció mitjançant
concessió directa al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a favor de
l'Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que
s'emmarquen en la política palanca VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació"
que inclou el Component 22 "Pla de xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques
d'inclusió" finançat per la Unió Europea (Next Generation UE), d'acord amb l'establert en el
Conveni de Col·laboració signat el dia 21 de desembre de 2021 entre el Ministeri de Drets
Socials i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Determinar que les
actuacions per a les quals es destinarà la subvenció sol·licitada son les següents. Finançament de les despeses ja realitzades de la Residència assistida per a gent gran Parc del
Guinardó" al districte d'Horta-Guinardó executades per BIMSA; - Finançament de les
despeses a realitzar destinades a la Unitat de convivència a la promoció del carrer Mare de
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Deu de Montserrat 5-11 (antiga Quirón) al districte de Gràcia i que executarà IMHAB; Finançament de les despeses ja realitzades en el Centre d'acolliment nocturn i diürn
d'emergències al carrer Ramón Turró 161-167, al districte de Sant Martí i executades per
BIMSA i l'Àrea de Drets Socials; - Finançament de les despeses a realitzar per a la Plataforma
Vincles+ "La nova APP per a les persones grans" que executarà l'Àrea de Drets Socials; Finançament de les despeses a realitzar per al Pilot ARI. Que inclou el desplegament de 2.000
assistents robòtics virtuals que executarà l'Àrea de Drets Socials; - Finançament de Sirius (2 i
3) per a la Millora de l'entorn de treball dels professionals dels centres de serveis Socials que
executarà l'IMI; - Finançament de DOMUS. Sistema d'informació de serveis a domicili (SAD,
teleassistència) que executarà l'IMI i, - Finançament dels Equipaments sensorials per millorar
l'accessibilitat comunicativa per a l'IMPD i que executarà la Gerència de Recursos de
l'Ajuntament de Barcelona. Facultar la gerenta de l'Àrea de Drets Socials, Feminismes i LGTBI
per a la signatura de tots els documents i tots aquells actes necessaris per la sol·licitud,
tramitació i gestió dels fons, incloent la subscripció de documents i declaracions, formalització
de sol·licituds, l'acceptació i justificació dels ajuts. Assumir el compromís de complir amb la
normativa legal vigent i totes les condicions per aquest tipus d'ajut i el compromís de que es
disposaran dels recursos tant tècnics com financers necessaris per garantir la bona realització
del projecte. Donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Ciutat Vella
36. (20002951-001) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.12.2024,
el contracte 20002951-001 que té per objecte "Gestió de l'Espai Jove Palau Alòs i del Punt
InfoJove del Districte de Ciutat Vella", adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I GESTIO
SERVEIS SOCIALS, SL, amb NIF B59960526, per un import total de 808.543,74 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 404.271,87 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 367.519,88 euros i import IVA de 36.751,99 amb
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0601, 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 404.271,87 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 367.519,88 euros i import IVA de 36.751,99 amb tipus impositiu
10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0601, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2024. Donar compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i
Esports.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
37. (20002387-002) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.12.2024,
el contracte 20002387-002 que té per objecte la gestió, dinamització, organització i
coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat
a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total
d'1.053.576,88 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
526.788,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 478.898,58
euros i import IVA de 47.889,86 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0605, 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 526.788,44
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 478.898,58 euros i import IVA
de 47.889,86 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0605,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Donar compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de Ciutat Vella
38. (20004036-001) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.12.2023,
el contracte 20004036-001 que té per objecte "Gestió del servei d'intervenció social per la
convivència al Districte de Ciutat Vella", adjudicat a l'empresa PROGESS Projectes i gestió de
serveis socials SL, amb NIF B59960526, per un import total d'1.469.506,37 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 d'1.469.506,37 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net d'1.335.914,88 euros i import IVA de 133.591,49 amb
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Presidència, Dret de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
Districte de Nou Barris
39. (19003502-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.03.2023,
el contracte 19003502-003 que té per objecte la "Gestió del Centre Cívic Zona Nord, Casal de
barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, amb mesures de contractació pública sostenible",
adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total de
110.155,32 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
110.155,32 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 91.037,45
euros i import IVA de 19.117,87 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte, comparegui per a la
signatura telemàtica de la formalització del contracte. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
40. (22000558L01) Adjudicar el contracte núm. 22000558L01, que té per objecte "Gestió i
dinamització del CC Besòs i el Maresme" a TASCA SERVEIS D ANIMACIO,SL amb NIF
B59533190 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
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proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
800.865,36 euros IVA inclòs, dels quals 661.872,20 euros corresponen al preu net i
138.993,16 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 400.432,68 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import
(IVA inclòs) de 400.432,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0610. 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 33.093,61 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable
del contracte el Sr. Carles Pinar, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
del districte de Sant Martí. Alliberar la quantitat de 16.824,81 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 8.412,41 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de
8.412,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
41. (22000558L02) Adjudicar el contracte núm. 22000558L02, que té per objecte "Gestió i
dinamització del CC Parc Sandaru" a TASCA SERVEIS D'ANIMACIO,SL amb NIF B59533190 de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 719.920,06 euros IVA
inclòs, dels quals 594.975,26 euros corresponen al preu net i 124.944,80 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 359.960,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 359.960,03 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610.
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 29.748,76 euros i retenir la
garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Carles Pinar, tècnic de la Direcció de Serveis
a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí. Alliberar la quantitat de 10.662,54
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
5.331,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 5.331,27 euros a l'exercici pressupostari de
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l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
42. (22000558L03) Adjudicar el contracte núm. 22000558L03, que té per objecte "Gestió i
dinamització del CC Sant Martí" a TRANSIT PROJECTES, SL amb NIF B59489351 de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 870.154,91 euros IVA
inclòs, dels quals 719.136,29 euros corresponen al preu net i 151.018,62 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent; un import (IVA inclòs) de 435.077,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 435.077,45 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610.
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 35.956,81 euros i retenir la
garantia definitiva del preu del contracte. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Carles Pinar, tècnic de la Direcció de Serveis
a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí. Alliberar la quantitat de 5.858,39 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
2.929,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 2.929,20 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. Donar compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30 hores.
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