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Comissió de Govern – Acords
ACORDS Comissió de Govern, sessió de 17 de novembre de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 10 de novembre de 2022
Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. (134/2022 ICUB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Blasco Gómez (mat.
6100464), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució, amb la
categoria professional de tècnic mitjà en Enginyeria, amb destinació al Departament de
Producció i Manteniment de l'Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions
pròpies d'un lloc de treball de tècnic mitjà en Enginyeria [20FA2BIBA09] i l'activitat privada
per compte propi de realització de programari web. La dedicació professional privada no
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta
condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions
que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. (132/2022 IMI) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Lourdes Pons Pons
(matrícula 2000417), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la
categoria professional de tècnica superior de Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC), amb destinació Departament de Procediments i Tramitació Electrònica, de la Direcció
de Desenvolupament de l'Institut Municipal d'Informàtica, on ocupa el lloc de treball cap de
departament (26FAXCCCD01), i l'activitat privada per compte d'altri, com a Tresorera de la
Fundació Líthica Pedreres de s'Hostal. 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 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.

1
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
25 de novembre del 2022

CSV: bdff-0775-39ef-b047

3. (361/2022 IMEB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Irene Menino Menino
(mat. 3100932), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de substitució
amb la categoria professional d'educadora d'Escola Bressol, amb destinació a l'EBM Guinbó de
l'Institut Municipal d'Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d'Educadora
d'Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri a Singularis Catering
de Autor SLU, com a Cambrera. La dedicació professional privada haurà de complir amb
l'establert en l'article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques així com en l'establert a l'article 12 de la
Llei 21/1987, 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de
la Generalitat 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. (369/2022 IMEB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Moya Quesada
(mat. 3100674), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de substitució
amb la categoria professional d'educadora d'Escola Bressol, amb destinació a l'EBM Gràcia de
l'Institut Municipal d'Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d'Educadora
d'Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri per al Sr. Jose Moya
Magan, com a Ajudant cambrera. La dedicació professional privada haurà de complir amb
l'establert en l'article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques així com en l'establert a l'article 12 de la
Llei 21/1987, 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de
la Generalitat 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.
5. (218/2022) Convocar 50 places de caporal/a de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial, corresponent al
grup C, subgrup C2, escala d'administració especial, subescala de serveis especials i règim
funcionarial. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria. Publicar el present
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a la Intranet de l'Ajuntament de Barcelona. Donar compte d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
6. (2022/230) Modificar l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament
de Barcelona, tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient. Les places incloses
en aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització es convocaran per processos de concurs
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de mèrits d'estabilització i de concurs oposició d'estabilització segons correspongui. No
obstant això, si com a conseqüència de l'execució d'ofertes d'ocupació ordinàries que es
troben en curs a la data d'aquesta convocatòria, s'afecten places incloses en l'oferta
d'ocupació pública d'estabilització, es procedirà a l'adequació de les places inicialment
convocades, a fi que no se'n derivi increment de despesa ni d'efectius, del que se'n donarà
l'oportuna publicitat. Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal, en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web municipal, i comunicar-ho
a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública.
7. (2022/261) Reconèixer l'equivalència dels serveis prestats en els llocs de treball, categoria
i període de la relació que consta a l'Annex I d'aquesta resolució, als serveis que presta el
personal funcionari interí, per tractar-se de funcions estructurals i amb vincle temporal, als
efectes exclusivament de la participació i còmput de mèrits dels procediments de la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de temporalitat a l'ocupació
pública. Instar les modificacions de la Relació de Llocs de Treball i de l'Oferta Pública
d'Estabilització per tal de donar compliment a l'establert en aquesta resolució, atès el caràcter
estructural de les places i l'ocupació temporal en els termes de la Llei 20/2021.
8. (22001939L02) Declarar deserta la licitació del LOT 2 (Eixample) del contracte núm.
22001939L02 que té per objecte el subministrament, mitjançant arrendament, de material
d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) pel desenvolupament d'actes dels 10 districtes, incloent
transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes,
per no haver-se presentat cap oferta; anul·lar l'autorització de despesa per un import de
588.186,79 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 306.880,12 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602, un import (IVA inclòs) de
281.306,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0602; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
9. (22001939L09) Declarar deserta la licitació del LOT 9 (Sant Andreu) del contracte núm.
22001939L09 que té per objecte el subministrament, mitjançant arrendament, de material
d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) pel desenvolupament d'actes dels 10 districtes, incloent
transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes,
per no haver-se presentat cap oferta; anul·lar l'autorització de despesa per un import de
474.269,18 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 247.445,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609, un import (IVA inclòs) de
226.824,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0609. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
10. (22001939L10) Declarar deserta la licitació del LOT 10 (Sant Martí) del contracte núm.
22001939L10 que té per objecte el subministrament, mitjançant arrendament, de material
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d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i
material de so i il·luminació) pel desenvolupament d'actes dels 10 districtes, incloent
transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes,
per no haver-se presentat cap oferta; anul·lar l'autorització de despesa per un import de
600.712,01 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 304.988,37 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610, un import (IVA inclòs) de
295.723,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/20500/33811 0610; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
11. (22XC0207) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Universitat de Barcelona per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per
executar la 35a edició del Màster d'Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada
(Màster HAL); autoritzar i disposar la despesa a favor de la Universitat de Barcelona, amb NIF
Q0818001J per un import d'11.050,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0707/48903/92211 de l'any 2022; facultar l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de
documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
12. (22S09916-001) Alliberar la quantitat de 10.825,00 euros de l'import de l'autorització de
la despesa de la Convocatòria general per a la concessió de subvencions per a dur a terme
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any
2022, aprovada per Acord de la Comissió de Govern de 9 de desembre de 2021, per un
import de 275.060,00 euros corresponent al Districte de Gràcia, amb càrrec al pressupost
municipal de 2022 i a la/es partida/es D/48901/92412.
13. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de
17 de novembre de 2022.
14. (20002415L01-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 i fins al
31.12.2023, el contracte 20002415L01-003 que té per objecte la contractació de les
assegurances que cobreixin els riscs produïts tant en els béns municipals, com en el personal
al servei de l'administració de l'Ajuntament de Barcelona; LOT 1, assegurances de
responsabilitat patrimonial i civil, tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni i dels
vehicles terrestres, adjudicat a l'empresa FIATC MUTUA SEGUROS, amb CIF G08171407, per
un import total de 3.049.923,47 euros (IVA exempt), 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 3.049.923,47 euros IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import
net de 3.049.923,47 euros, IVA exempt, a l'aplicació pressupostària D/22400/93311 0701,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
15. (20002415L03-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al
31.12.2023, el contracte 20002415L03-004 que té per objecte la contractació de les
assegurances que cobreixin els riscs produïts tant en els béns municipals, com en el personal
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al servei de l'administració de l'Ajuntament de Barcelona; LOT 3, assegurances d'accidents
personals, adjudicat a l'empresa MARKEL INSURANCE SUCURSAL EN ESPAÑA, amb CIF
W2764898I, per un import total de 222.038,22 euros (IVA exempt), 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 222.038,22 euros IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
222.038,22 de euros, exempts d'IVA, a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0707,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
16. (F-2206) Aprovar la formalització d'un Contracte de Finançament per import màxim de
70.000.000,00 euros amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB), d'acord
amb les condicions recollides a l'annex i que consten a l'expedient. Delegar l'Im. Sr. Jordi
Marti Grau, regidor d'Economia i Pressupostos, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de
Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta, per a l'atorgament de tota la documentació
necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
17. (F-2207) Acceptar i formalitzar, de conformitat amb l'acord aprovat per la Comissió de
Govern en sessió de data 7 d'abril de 2022, les ofertes per a la formalització de préstecs a
llarg termini amb Kutxabank i BBVA, per un import màxim global de 50.000.000,00 euros,
d'acord amb les condicions i els imports que es descriuen en els annexos i que consten a
l'expedient. Delegar l'Im. Sr. Jordi Marti Grau, regidor d'Economia i Pressupostos, i el Sr.
Jordi Ayala Roqueta, gerent de Pressupostos i Hisenda, de forma indistinta, per a
l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de
les operacions. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
18. (22XC0348) Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA, SME, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
que té per objecte establir les condicions i els termes de col·laboració entre les parts per
rehabilitar els dos edificis de Correus, ubicats a la plaça de Correus número 1 i al carrer
d'Àngel J. Baixeras números 1-5, del Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb els
informes que consten a l'expedient i que serveixen de motivació al present acord. Sotmetre’l
al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes de conformitat amb l'article 104 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant
la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal. Donar-ne compte a
la Comissió d'Economia i Hisenda.
20. (DP-2022-28710) Encarregar a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona la gestió i administració de l'habitatge entresòl segona, de propietat municipal, de
l'edifici situat al carrer Robador núm. 21 per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social i
assequible.
21. (DP-2022-28663) Inadmetre, per extemporani, el recurs de reposició presentat per la
societat Barcelona Events Musicals SL en data 25 de maig de 2022 pel que fa a la impugnació
de l'acord de la Comissió de Govern de 31 de març de 2022, d'adjudicació de la concessió
d'ús privatiu de la sala d'espectacles situada a l'avinguda Paral·lel 62/Abat Safont 1-3 de
Barcelona, i, per manca de fonamentació, pel que fa a la impugnació de l'acord de la Comissió
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de Govern de 28 d'abril de 2022 pel qual s'acorda l'ampliació del termini per a la constitució
de la garantia definitiva prèvia a la formalització de l'esmentada concessió, de conformitat
amb l'article 116 d) i e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i d'acord amb l'informe jurídic de la Direcció de Serveis de
Recursos i Inventari de Patrimoni de data 9 de novembre de 2022, que s'inclou en l'expedient
i que es dona per reproduït a efectes de motivació.
22. (DP-2022-28671) Esmenar, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, l'errada material
observada en el redactat de l'acord de la Comissió de Govern en sessió de 27 d'octubre de
2022, pel qual es cedeix al Club d'Atletisme Nou Barris l'ús del local 1 de l'immoble de la Via
Favència núm.446-448, en el sentit que la cessió "es subjecta a les condicions reguladores
annexes, que s'aproven"; mantenint inalterat la resta de l'esmentat acord.
23. (DP-2022-28695) Cedir a l'entitat "Associació de Veïns de Gràcia Nord - Vallcarca" (NIF
G61781118), l'ús privatiu del despatx 2 del local 1, situat a la planta baixa de la finca de
l'avinguda de Vallcarca núm. 99-105, propietat de l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació (IMHAB), amb la finalitat de destinar-lo a la realització de les activitats pròpies
de l'entitat, per un termini de quatre anys, prorrogable per dos anys més per acord exprés de
les parts i caràcter onerós, d'acord amb les condicions del document annex, que consta a
l'expedient i que s'aprova; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l'ús; i
formalitzar la cessió en document administratiu.
24. (DP-2022-28714) Cedir, a l'entitat "Antiga del Camp de l'Arpa, Cooperativa Catalana
Limitada" (NIF F08171738), l'ús exclusiu de l'espai contingut al despatx de 26,66 m2, així
com l'ús preferent de la sala d'actes de 100,72 m2, els dijous de 17 a 21 hores i els dissabtes
de 16,30 a 21,30 hores, situats a l'entitat núm. 2 de la planta baixa de la finca del carrer de
Bolívia núm. 49, amb la finalitat de destinar-lo al desenvolupament de les activitats que li són
pròpies i a la conservació del seu arxiu històric, per un termini de quinze anys, prorrogable
per cinc anys més i caràcter onerós, d'acord amb les condicions del document annex, que
consta a l'expedient i que s'aprova; sotmetre l'expedient a informació pública durant un
termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de
l'ús; i formalitzar la cessió en document administratiu.
25. (3/163-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-163/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 2.519.000,00 euros, per atendre despeses derivades de les contractes vigents
pel subministrament elèctric de les instal·lacions elèctriques de l'Enllumenat públic i dels
aparells de senyalització viària (semàfors) de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient,
referència comptable núm. 22110491; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
26. (3/164-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-164/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.448.390,42 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. 22110591; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
27. (3/165-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-165/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 5.000.000,00 euros, per atendre despeses d'obres de reforma i millora en
diferents equipaments de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb
la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable
núm. 22110691; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
28. (3/166-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-166/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 5.000.000,00 euros, per atendre ampliació de la convocatòria 2022 per a la
concessió de subvencions de rehabilitació de l'habitatge en el marc del Pla de barris, que
seran gestionades pel Consorci de l'Habitatge, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
22110791; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
29. (3/167-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-167/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 5.000.000,00 euros, per atendre despeses de manteniment de diversos
equipaments de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
22110891; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
30. (3/168-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-168/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 9.300.000,00 euros, per atendre l'increment addicional de l'1,5% a allò
disposat en la llei 22/2021 de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat, de les
retribucions del personal al servei del sector públic, amb efectes 1 de gener de 2022, segons
Reial Decret-llei 18/2022, de 18 de octubre, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm.
22110991; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
31. (3/169-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-169/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 2.398.746,68 euros, per atendre despeses derivades de l'increment addicional
de l'1,5% a allò disposat en la llei 22/2021 de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat, de les retribucions del personal al servei del sector públic, amb efectes 1 de gener de
2022, segons Reial Decret-llei 18/2022 de 18 de octubre, en diversos Ens Dependents de
l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 22111091;
i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.
32. (3/170-2022) Aprovar l'expedient núm. 3-170/2022 de modificacions de crèdit, consistent
en transferència de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici
2022, d'import 1.653.912,00 euros, per atendre despeses per l'increment del cost de
l'energia elèctrica que ha de suportar l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, de
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conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta
a l'expedient, referència comptable núm. 22111191; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
33. (22003109A) Iniciar l'expedient per a la contractació dels "Serveis de manteniment de la
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària 20232027, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte
001_22003109, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb
un pressupost base de licitació de 8.800.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris, i amb un valor estimat de 8.727.272,74 euros, distribuït en els següents lots:
-LOT 01 - Zona Oest (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les
Corts i Sarrià-Sant Gervasi), import 4.400.000,00 euros (IVA inclòs) -LOT 02 - Zona Est
(Districtes Municipals de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí),
import 4.400.00,00 euros (IVA inclòs) Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat,
amb pressupost net 7.272.727,28 euros i import de l'IVA d'1.527.272,72 euros; i amb càrrec
a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
916.666,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504
D/22720/13414, un import (IVA inclòs) de 1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs)
d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) de
183.333,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0504
D/22720/13414, un import (IVA inclòs) de 916.666,67 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs)
d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs)
d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària
0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) de 183.333,33 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414; 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. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
34. (22XC0213) Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de
Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per objecte la redacció
d'una separata d'actualització del projecte constructiu d'urbanització viària de l'àmbit de la
Sagrera, PAU 2 Sector Entorn Sagrera, en l'àmbit de l'obra d'ADIF-BSAV en els Accessos a
l'estació de la Sagrera, de conformitat amb l'Acord marc regulador de les relacions entre la
societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord
de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016, pel desenvolupament de les actuacions
d'execució de les obres d'urbanització i les obres ordinàries d'infraestructures corresponents a
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les actuacions derivades de l'Acord de col·laboració celebrat en data 12 de juny de 2002 entre
el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; facultar la
segona tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Il·lma. Janet Sanz Cid, per a la
signatura del present conveni i dels actes que se'n derivin; autoritzar i disposar la despesa
per un import de 252.448,35 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/74492/15331
(Actuació P.09.7011.04) del pressupost municipal de l'any 2022, a favor de Barcelona
Sagrera Alta Velocitat, SA (BSAV), amb NIF A63198451, per fer front a les despeses
derivades del conveni; i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Districtes de l'Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí
35. (10BC2021/162) Resoldre les al·legacions presentades, d'acord i en el sentit que
s'estableix a l'informe Resposta d'Al·legacions que s'inclou dins l'expedient administratiu i que
es dóna per reproduït als efectes de la motivació d'aquest acte; aprovar definitivament el
Projecte executiu del carril bici al passeig Maragall, al carrer de Freser i al carrer de Rosselló,
entre el carrer d'Olesa i el carrer Castillejos, als districtes de l'Eixample, Sant Martí, HortaGuinardó i Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte (ITP) de data 14 de juliol de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions
o condicions d'execució d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït, per un import d'1.263.532,30 euros, el 21% de l'impost del valor afegit
(IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); aprovar
les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de
la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de BT i MT a favor d'Edistribucion Redes
Digitales SL que inclou el projecte executiu; facultar la Gerent d'Ecologia Urbana per aprovar i
formalitzar els convenis específics que apliqui a les circumstancies concretes les bases
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013,
de 26 de desembre, del sector elèctric; notificar-ho als interessats en aquest procediment;
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris
de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de
Barcelona.
Districte de l'Eixample
36. (22g338) Declarar improcedent, d'acord amb l'establert a l'apartat 4art lletra d) de
l'article 114 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010 de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, l'advertiment del propòsit
d'iniciar expedient d'expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. Jaume Sabé Teixidó
en nom i representació de la mercantil ITUPEBA GRUP, SL en relació a la finca núm. 584 del
carrer Còrsega, qualificada de zona de renovació urbana en transformació de l'ús a sistema
de parc urbà (clau 17/6) pel Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de
1976, pels motius que figuren a l'informe del Departament d'Expropiacions de la Direcció de
Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de data 24 d'octubre de
2022, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
37. (2BC2022/017) Desestimar els recursos potestatius de reposició interposats per (i) Gremi
de Garatges de Barcelona, en data 5 de juliol de 2022; (ii) Cámara de Concesionarios de
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Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), en data 7 de juliol de 2022 i
(iii) Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), en data 7 de juliol de 2022, contra
l'acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022 en virtut del qual
es van aprovar definitivament els Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn
de la nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell de Cent i Rocafort.
Programa Superilla Barcelona, al districte de l'Eixample - (2BC 2022/017), d'acord i en el
sentit que s'estableix a l'Informe de Resposta als recursos potestatius de reposició que
s'inclou dins l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït als
efectes de la motivació d'aquest acte; notificar aquest acord a les parts interessades.
38. (2BC2022/018) Desestimar els recursos potestatius de reposició interposats per (i) Gremi
de Garatges de Barcelona en data 5 de juliol de 2022; (ii) Garatge Mare Nostrum, SL en data
6 de juliol de 2022; (iii) Successors de Josefa Artola CB en data 7 de juliol de 2022; (iv)
Marco Invest, SA en data 7 de juliol de 2022; (v) Cámara de Concesionarios de
Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) en data 7 de juliol de 2022 i (vi)
Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) en data 7 de juliol de 2022, contra l'acord
adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022 en virtut del qual es van
aprovar definitivament els Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la
nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell de Cent i Comte Borrell.
Programa Superilla Barcelona, al districte de l'Eixample - (2BC 2022/018), d'acord i en el
sentit que s'estableix a l'Informe de Resposta als recursos potestatius de reposició que
s'inclou dins l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït als
efectes de la motivació d'aquest acte; notificar aquest acord a les parts interessades.
39. (2BC2022/019) Desestimar els recursos potestatius de reposició interposats per (i) Gremi
de Garatges de Barcelona en data 5 de juliol de 2022; (ii) Cámara de Concesionarios de
Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) en data 7 de juliol de 2022 i (iii)
Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) en data 7 de juliol de 2022, contra l'acord
adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022 en virtut del qual es van
aprovar definitivament els Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn de la
nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell de Cent i Enric Granados.
Programa Superilla Barcelona, al districte de l'Eixample de Barcelona - (2BC 2022/019),
d'acord i en el sentit que s'estableix a l'Informe de Resposta als recursos potestatius de
reposició que s'inclou dins l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït als efectes de la motivació d'aquest acte; notificar aquest acord a les parts
interessades.
40. (2BC2022/020) Desestimar els recursos potestatius de reposició interposats per (i) Gremi
de Garatges de Barcelona, en data 5 de juliol de 2022; (ii) Cámara de Concesionarios de
Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), en data 7 de juliol de 2022 i
(iii) Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), en data 7 de juliol de 2022, contra
l'acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 26 de maig de 2022 en virtut del qual
es van aprovar definitivament els Projectes executius de reurbanització de l'àmbit a l'entorn
de la nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell de Cent i Girona.
Programa Superilla Barcelona, al districte de l'Eixample - (2BC 2022/020), d'acord i en el
sentit que s'estableix a l'Informe de Resposta als recursos potestatius de reposició que
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s'inclou dins l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït als
efectes de la motivació d'aquest acte; notificar aquest acord a les parts interessades.
Districte de Sants-Montjuïc
41. (22PL16945) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial urbanístic Estació de Sants en
el front de la plaça dels Països Catalans, al districte de Sants-Montjuïc, d'iniciativa pública a
instància d'ADIF. Exposar-lo al públic pel termini d'un mes. Sotmetre’l al Consell Municipal per
a la seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
42. (3BD2022/144) Aprovar inicialment el Projecte executiu i estudi de seguretat i salut
d'estabilització i millora dels talussos als carrers Font Florida, av. de l'Estadi, Cartoixa i Sot
del Migdia, als entorns de la muntanya de Montjuïc, al Districte de Sants-Montjuïc, a
Barcelona d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte que qualifica el
projecte amb una B, favorable amb observacions o condicions d'execució d'obres, que figura
a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
d'1.418.533,10 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que
preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i sotmetre'l a informació pública,
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de les Corts
43. (4BD2022/150) Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer
Manuel Ballbé, al barri de Pedralbes, al districte de Les Corts a Barcelona, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 9 de novembre de 2022
amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
2.169.625,73 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que
preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); sotmetre’l a informació
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de Gràcia
44. (11e00069) Acceptar la renúncia al dret de reversió presentada en data 8 de setembre de
2022 per MEDITERRÁNEA TRUST, SL, respecte a la finca situada en la Travessia de Sant
Antoni 24, qualificada actualment de zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria
(clau 15), en virtut de la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de la prolongació
de la rambla del Prat, que ha estat aprovada de forma definitiva en data 1 de març 2021, i
publicada en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 25 de març de 2021, a
efectes d'executorietat, i que amb anterioritat a l'esmentada modificació del Pla, es trobava
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qualificada de zona de renovació urbana en transformació de l'ús a sistema de parc urbà (clau
17/6), en virtut del que disposa l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Cancel·lar davant el Registre de la
Propietat núm. 15 de Barcelona la càrrega inscrita a la finca, referent al dret de reversió a
favor de MEDITERRÁNEA TRUST, SL com a inscripció 6a. Notificar la present resolució a les
persones interessades pel seu coneixement i efectes oportuns.
Districte d'Horta-Guinardó
45. (7BC2022/113) Aprovar inicialment el Projecte executiu actualitzat d'urbanització dels
entorns del Mercat de la Vall d'Hebron, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 30 de setembre de 2022
amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de
2.260.753,03 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que
preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; sotmetre a informació pública, durant el termini d'un
mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels
diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi
les al·legacions pertinents.
ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA
46. (22002872) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei d'acollida dels gossos
desplaçats del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), amb núm.
de contracte 22002872, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, amb un pressupost base de licitació de 582.978,00 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat d'1.059.959,99 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 481.800,00 euros i import de
l'IVA de 101.178,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 79.349,97 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300, un import
(IVA inclòs) de 291.489,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 212.139,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Convocar la
licitació per a la seva adjudicació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
47. (22XC0343) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Fira
Internacional de Barcelona i la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat per
a l'impuls del Barcelona Lab Mobility, que instrumenta l'aportació d'una transferència per un
import total d'1.400.000,00 euros a favor de Fira Internacional de Barcelona, amb CIF
Q0873006A. Autoritzar i disposar la despesa per un import d'1.400.000,00 euros a favor de
Fira Internacional de Barcelona, amb CIF Q0873006A, amb el desglossament següent:
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200.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0300/48903/91224 del pressupost
de l'exercici 2022, 400.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0300/48903/91224 del pressupost de l'exercici 2023, 400.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 0300/48903/91224 del pressupost de l'exercici 2024 i 400.000,00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0300/48903/91224 del pressupost de l'exercici
2025, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Facultar la tercera tinent
d'Alcaldia, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta de
documents que se'n derivin. Publicar el conveni a la Gaseta Municipal. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
48. (22S09430) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu
per a l'any 2022 a favor de l'Institut de Ciències Fotòniques-ICFO, amb CIF G62819537, per
l'execució del projecte en l'àmbit de la fotònica mèdica pel desplegament d'una xarxa de
fotònica mèdica de Barcelona amb els principals hospitals de Catalunya i per el desplegament
del programa "Planeta net", per un import de 140.000,00 euros, equivalent al 6,83% del cost
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 2.050.000,00 euros i una durada fins
al 31/12/2022, 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.de la normativa general reguladora de les
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; declarar la no-inclusió
en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en
l'expedient; autoritzar, disposar i obligar a favor de l'Institut de Ciències Fotòniques-ICFO,
amb CIF G62819537, la despesa total de 140.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 0300/48832/46311 del pressupost de l'any 2022, en concepte de projecte de
foment de la xarxa de fotònica mèdica de Barcelona i Programa Planeta Net; requerir l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de la finalització del projecte,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
Districte d'Horta-Guinardó
49. (22S09474-001) Anul·lar parcialment l'autorització i disposició de despesa de de la
subvenció núm. 22S09474 relativa a la gestió cívica de l'Espai Jove-Casal de Joves Girapells
del Dte. d'Horta-Guinardó, amb NIF G-59168641, per un import de 53.666,50 euros, amb
càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48522/23222 del pressupost de l'any 2022,
pel termini que no s'ha prestat del servei des de l'1 de maig de 2022 al 2 de novembre de
2022. Donar-ne compte la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Nou Barris
50. (22000362) Adjudicar el contracte núm. 22000362, que té per objecte la "Gestió de
l'Espai Jove Les Basses i del punt InfoJOVE de Nou Barris, amb mesures de contractació
pública sostenible" a QSL SERVEIS CULTURALS SL amb NIF B60641925, de conformitat amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.000.024,54 euros,
IVA inclòs, dels quals 826.466,56 euros corresponen al preu net i 173.557,98 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: - un import (IVA inclòs) de 504.250,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024
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i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221; 0608 - un import (IVA inclòs) de 495.773,74
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221;
0608. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 41.323,33
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. Notificar el present acord als
licitadors; publicar la resolució l'adjudicació del contracte i la seva formalització en els
butlletins oficials corresponents i en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Barcelona.
Designar com a responsable del contracte Mercè Garcia del Estal. Alliberar la quantitat de
25.916,98 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 13.123,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23221 0608; un import (IVA inclòs) de 12.793,69 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221 0608. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
51. (22000566) Adjudicar el contracte núm. 22000566, que té per objecte "Gestió,
dinamització i coordinació del Servei InfoJOVE del districte de Sant Martí, amb mesures de
contractació pública sostenible" 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 347.061,95 euros IVA
inclòs, dels quals 315.510,86 euros corresponen al preu net i 31.551,09 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: - un import (IVA inclòs) de 192.612,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222; 0610 - un import (IVA inclòs) de 154.449,86
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222;
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 15.775,54 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. Notificar la present resolució als licitadors; publicar la resolució
l'adjudicació del contracte i la seva formalització en els butlletins oficials corresponents i en el
Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Barcelona. Designar com a responsable del contracte
a la Sra. Cristina Colmena, tècnica de gestió de la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori del districte de Sant Martí. Alliberar la quantitat de 15.723,21 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 7.385,91 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0610; un
import (IVA inclòs) de 8.337,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
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pressupostària D/22719/23222 0610. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
52. (001_22002522) Desistir del procediment de licitació del contracte núm. 001_22002522
que té per objecte el servei de neteja, descontaminació manteniment i reparació dels equips
d'intervenció de foc estructural, dels EPI, de la roba de la uniformitat i del tèxtil de parc, del
Servei de protecció civil, prevenció, extinció d'incendis i salvament, d'acord amb les
previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública
sostenible, per haver-se detectat una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte atès que la clàusula 5.2 del Plec de Prescripcions tècniques estableix com a requisit
una clàusula d'arrelament territorial que, d'acord amb l'informe jurídic que consta a
l'expedient és nul·la de ple dret d'acord amb l'art. 47.1. a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques atès que lesiona el dret
d'igualtat entre licitadors previst a l'art 132 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic; anul·lar l'autorització de la despesa de l'esmentat contracte per
import total de 601.909,46 euros (IVA inclòs), dels quals 497.445,84 euros corresponen a
l'import net i els restants 104.463,62 euros a l'IVA al 21%, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
241.896,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0400
D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de 300.954,73 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de
59.058,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400
D/22719/13612; publicar aquest acord al perfil del contractant; donar compte d'aquest acord
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
53. (21004871) Aprovar l'ampliació del termini d'entrega del contracte 21004871
corresponent al contracte de subministrament d'equips de respiració autònoma i accessoris,
conjuntament amb l'execució del servei de neteja, descontaminació, desinfecció, inspecció i
manteniment dels equips de respiració autònoma, els equips de protecció química i cascs del
personal del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS)
de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les prescripcions del Plec de Prescripcions
Tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, que va ser adjudicat a l'empresa
ITURRI SA, amb NIF A41050113, fins al dia 30 de desembre de 2022, d'acord amb els
informes que figuren a l'expedient i d'acord amb l'article 195.2 de la llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del sector públic. Requerir el contractista per tal que en el termini
màxim de 5 dies hàbils procedeixi a formalitzar l'ampliació del termini d'execució del
contracte. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
Districte de l'Eixample
54. (22XF1049) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, concessió número 19C00021. Autoritzar, disposar i
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obligar la despesa de 2.139,58 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en
aquest mateix document a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de
pagament a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Fort Pienc
del primer semestre de 2022, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
55. (22XF1086) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Golferichs, concessió número 19C00020. Autoritzar, disposar i
obligar la despesa de 7.849,03 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en
aquest mateix document a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de
pagament a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Golferichs
del primer semestre de 2022, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
56. (22XF1088) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió número 19C00024. Autoritzar,
disposar i obligar la despesa de 5.224,80 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria que
s'indica en aquest mateix document a TRANSIT PROJECTES SL, amb NIF B59489351, en
concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre
Cívic Sagrada Família del primer semestre de 2022, sense perjudici dels posteriors
reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern
MO711/5998 de 27 de març de 2009. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
57. (22XF1087) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, concessió número 19C00025. Autoritzar,
disposar i obligar la despesa de 2.153,15 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria que
s'indica en aquest mateix document a TRANSIT PROJECTES SL, amb NIF B59489351, en
concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre
Cívic Cotxeres Borrell del primer semestre de 2022, sense perjudici dels posteriors
reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern
MO711/5998 de 27 de març de 2009. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
58. (22XF1089) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Urgell, concessió número 19C00006. Autoritzar, disposar i obligar
la despesa de 7.590,54 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest
mateix document a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament
a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Urgell del primer
semestre de 2022, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
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corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009.
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
59. (22XF1090) Compensar econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió
i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 19C00018. Autoritzar, disposar i
obligar la despesa de 8.409 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en
aquest mateix document a CALAIX DE CULTURA SL, amb NIF B63033740, en concepte de
pagament a compte, per a quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa
Elizalde del primer semestre de 2022, sense perjudici dels posteriors reajustaments o
devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de
març de 2009. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sants-Montjuïc
60. (20S07022-001) Prorrogar, de mutu acord i segons estableix clàusula cinquena el termini
de vigència del conveni núm. 20S07022 expedient núm. 20202049, aprovat per la Comissió
de Govern el 17 de setembre de 2020, que té per objecte "el desenvolupament de la gestió
cívica del Centre Cívic La Cadena, del Districte de Sants-Montjuïc", durant el termini comprès
entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023. Ampliar l'autorització i disposició de
despesa per un import de 113.281,33 euros amb càrrec a la posició pressupostària número
D/48574/33711 de l'exercici 2023 a favor de l'entitat UNIÓ D'ENTITATS DE LA MARINA, amb
NIF G-58441189, supeditats a l'existència de crèdit adequat i suficient als corresponents
exercicis pressupostaris. Requerir l'entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils,
comparegui a les dependències municipals per la signatura i formalització de la pròrroga del
conveni per a la referida gestió cívica. Requerir l'entitat gestora per tal que, en el termini
màxim de 3 mesos de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte
justificatiu que haurà d'incloure la memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. Facultar per a la seva signatura al regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Il·lm. Sr.
Marc Serra i Solé. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
61. (20002024-001) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 30.04.2023,
el contracte 20002024-001 que té per objecte "Servei d'educadors/es cívics/ques per a l'espai
públic del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures d'eficiència social", adjudicat a l'empresa
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIA, amb NIF B59960526, per un import total de
65.734,61 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
65.734,61 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 59.758,74
euros i import IVA de 5.975,87 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92414 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
62. (22S10578) Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2022 de la
XXXI edició dels Premis anuals de Sants-Montjuïc. Sotmetre a informació pública les
esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes
de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord
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amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR per
aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat termini sense
que es presentin al·legacions i, en aquest cas, convocar el premi mitjançant la publicació
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Autoritzar la despesa de 3.000,00
euros, que anirà a càrrec de la posició pressupostària 06.03 481.01 338.11 de l'exercici de
2023, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis, tot condicionat a
l'existència de crèdit.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
63. (22XF0952) Prorrogar per al període comprès entre l'1 de gener de 2023 fins al 31 de
desembre de 2024, el contracte núm. 20C00013 que té per objecte l'explotació, gestió i
organització del Centre Cívic Vil·la Urània, del Casal Infantil i de l'Espai Familiar La Saleta,
adjudicat a TRÀNSIT PROJECTES, SL amb NIF B59489351, per un import total d'1.141.664,87
euros (IVA exempt), 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'1.141.664,87 euros
(IVA exempt) a favor de TRÀNSIT PROJECTES, SL, amb el desglossament següent: un import
de 570.832,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/0605/48998/33711 i un import de 570.832,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2024 i a l'aplicació pressupostària D/0605/48998/33711, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. Eximir de l'obligació de
constituir dipòsit de garantia definitiva complementària. Donar-ne compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Martí
64. (20001101-001) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 31.12.2023,
el contracte 20001101-001 que té per objecte "Prevenció i convivència espai públic Franja
Besòs", adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import
total de 265.778,44 euros (exempt d'IVA), 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 265.778,44 euros, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import de 241.616,76 euros (exempt d'IVA) a
l'aplicació pressupostària D/22610/92414 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2023. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
65. (22XF0908) Ampliar l'autorització i disposició de la despesa que té per objecte el lloguer
del local situat al c/Muntanya, 16-16 bis, a favor de SERVICIO DE ALQUILERES, SL, amb NIF
B 58 280 876, per un import de 2.375,80 euros, amb càrrec al pressupost 2022 i partida
D/0610/20200/92011. S'amplia l'esmentada quantitat per realitzar el pagament de la revisió
de l'IPC 2022, segons estableix la clàusula 20a del contracte de lloguer. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

18
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

