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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 DE MAIG DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 28 d'abril de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (16/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Sánchez Contreras 
(mat. 78428), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, on ocupa el lloc de treball de Bomber C2 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de Bombers de la Zona 
Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte 
d’altri com a formador teòric i pràctic en la prevenció i la lluita contra el foc a l’empresa 
Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya SL. El Sr. Sánchez no podrà 
formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta 
pública, ni en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPCPEIS. 
La dedicació professional 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. El Sr. Sánchez, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball 
municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball 
de l’SPCPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona. 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. – (78/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Moreira López (mat. 
79151) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Grup Secretaria de la 
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
Administratiu (codi de lloc: 14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri com a 
administratiu a l'empresa Diseño y Gestión Sarrià, 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 
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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. – (84/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillermo Arce de Vera 
(mat. 78259) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb 
la categoria professional de Tècnic Superior d'Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Coordinació de Projectes Tecnològics i Dades de la Direcció Executiva 
del Projecte de Sistema d’Informació de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), 
i l’activitat privada per compte propi com a administrador de la Societat Instalaciones 
Arce, SA. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (86/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Villalvilla Berenguer 
(mat. 78910) entre la seva activitat municipal com funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al 
Departament de Desenvolupament de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Informació (codi de lloc: 
22FA1BIBA12), i l’exercici de l’activitat docent com a professor col·laborador de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 
15/07/2022. 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. – (90/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillem Puig Llop (mat. 
74933) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
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categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Enginyeria (codi de lloc: 22FA1BIBA10), i l’activitat privada 
per compte d'altri d'assessorament tècnic en infraestructures ferroviàries a l'empresa 
DNV GL Business Assurance España, SLU, des del 2022 fins al 2025. 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. 

6. – (99/2022) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Nicolau Peralta (mat. 
75859), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant a 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, 
desenvolupant el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu (codi de lloc: 14FC2BIBA01) i 
adscrit al Departament de Resiliència Urbana i Projectes Transversals, de la Gerència de 
Mobilitat i Infraestructures, per compatibilitzar la seva activitat principal i l’exercici 
d’una activitat privada per compte propi d’advocat i assessorament jurídic i tributari, 
atès que d’acord amb les taules retributives aprovades pel Consell Municipal de 28 de 
gener de 2022 (Gaseta Municipal de 15 de febrer de 2022) el Sr. Nicolau Peralta percep 
un complement específic circumstancial de ‘‘plena dedicació de comandaments, 
tècnics i suport’’ que s’atribueix a llocs de treball com el que ell ocupa, que requereixen 
de manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat de 
l’ocupant, i per tant no pot compatibilitzar la seva activitat municipal amb una segona 
activitat, de conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (98/2022) DECLARAR d’interès públic la realització de funcions formatives i docents en 
el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), per part del personal de 
l’Ajuntament de Barcelona que tingui la titulació i especialització requerida per a 
impartir classes de llengua catalana, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i 
de conformitat amb el que preveuen l’article 3.1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i l’article 4.1 
de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat. En tot cas, l’exercici d’aquesta segona 
activitat requerirà sempre de la sol·licitud d’autorització de compatibilitat del personal 
de l’Ajuntament de Barcelona, que l’hagi de realitzar, i la seva prèvia autorització per 
l’òrgan municipal competent. La suma de jornades de l'activitat pública principal i de 
l’activitat docent desenvolupada sobre la base d’aquest acord no podrà en cap cas 
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superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

8. – (232/2021) ESMENAR, per error material, el punt 2 de l’annex II de les bases de la 
convocatòria per a la cobertura de 2 places de tècnic/a superior en dret, mitjançant 
concurs oposició, en torn de promoció interna especial, corresponent al grup A, 
subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial, 
aprovada per acord de la Comissió de Govern l’1 de juliol de 2021, en el sentit que, on 
diu: “2. Competències: Compromís professional, Treball en equip, Orientació a servei 
públic, Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, 
Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i organització, Autoconfiança” ha de dir: “2. 
Competències: Compromís professional, Treball en equip, Orientació a servei públic, 
Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, 
Autoconfiança, Rigor i organització, Comunicació i influència”. PUBLICAR el present 
acord a la Gaseta Municipal 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 Barcelona. 

9. – (237/2021) ESMENAR, per error material, el punt 2 de l’annex II de les bases de la 
convocatòria per a la cobertura de 5 places de tècnic/a superior en psicologia, 
mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial, corresponent al 
grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim 
funcionarial, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 17 de juny de 2021, en el 
sentit que, on diu: “2. Competències: Compromís professional, Treball en equip, 
Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de 
coneixements, Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i organització, Comunicació i 
influencia” ha de dir: “2. Competències: Compromís professional, Treball en equip, 
Orientació al servei públic, Pensament Analític, Recerca d’informació i actualització del 
coneixement, Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i Organització, Comunicació i 
influència, Autoconfiança, Empatia”. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal 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 
Barcelona. 

10. – (21002330) ADJUDICAR el contracte núm. 21002330, que té per objecte Manteniment 
d'aparells elevadors dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a la societat ASCENSORES 
ERSCE, SA amb NIF A08277907 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 2.370.140,36 euros IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats, dels quals 1.958.793,69 euros corresponen al preu net i 
411.346,67 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.423,28 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0400; un import (IVA inclòs) de 30.820,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 
i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 25.476,99 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 21.188,77 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 12.527,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 11.234,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 20.420,95 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 23.465,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 14.224,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 24.316,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 15.788,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 4.171,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 54.705,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 24.503,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 61.641,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 50.953,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 48.632,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 31.576,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 42.377,53 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 25.054,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 22.468,21 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 40.841,89 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 46.931,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 28.449,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 8.342,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 26.846,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 109.411,59 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 49.007,27 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 61.641,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 50.953,97 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 48.632,80 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 31.576,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 42.377,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 25.054,30 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 22.468,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 40.841,89 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 46.931,88 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 28.449,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 8.342,15 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 26.846,55 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 109.411,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 49.007,27 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 61.641,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 50.953,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 48.632,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 31.576,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 42.377,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 25.054,30 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 22.468,21 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 40.841,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 46.931,88 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 28.449,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 8.342,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 26.846,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 109.411,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 49.007,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 30.820,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 25.476,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 24.316,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
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l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 15.788,06 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 21.188,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 12.527,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 11.234,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 20.420,94 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 23.465,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 14.224,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 4.171,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 13.423,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 54.705,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 24.503,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. 
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 97.939,68 
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 Sr. Albert Giné Borràs, cap de 
departament de Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (21002339L01) REBUTJAR l'oferta i excloure de la licitació a l'empresa INV 
PROTECCIÓN, SL NIF B85582013, per haver incomplert el previst a la clàusula 8 del 
PCAP, per constatar-se que ha avançat al sobre B d'ofertes avaluables segons criteris 
de judicis de valor, part de l'oferta avaluable segons criteris automàtics corresponent al 
sobre C, infringint el principi del secret de les proposicions. ADJUDICAR el contracte 
núm. 21002339L01, que té per objecte "Servei de manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió dels 
edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible Lot 1" a la UTE SABICO I SBC AJUNTAM. BARCELONA 
amb NIF U09840356, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord 
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim d'1.558.848,76 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 1.288.304,76 euros corresponen al preu net i 270.544,00 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12.567,53 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
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import (IVA inclòs) de 31.909,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 99.651,07 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 50.727,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 63.819,95 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 25.135,06 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 101.455,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 199.302,14 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 12.567,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 31.909,98 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 99.651,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 50.727,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. 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 64.415,24 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 Sr. Albert Giné Borràs, cap de departament de 
Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (21002339L02) REBUTJAR l'oferta i excloure de la licitació a l'empresa INV 
PROTECCIÓN, SL NIF: B85582013, per haver incomplert el previst a la clàusula 8 del 
PCAP, per constatar-se que ha avançat al sobre B d'ofertes avaluables segons criteris 
de judicis de valor, part de l'oferta avaluable segons criteris automàtics corresponent al 
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sobre C, infringint el principi del secret de les proposicions. ADJUDICAR el contracte 
núm. 21002339L02, que té per objecte "el servei de manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió dels 
edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible Lot 2", a UTE SABICO I SBC AJUNTAM. BARCELONA 
amb NIF U09840356 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, per un import màxim de 2.873.871,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 2.375.100,00 euros corresponen al preu net i 
498.771,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 47.304,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0610; un import (IVA inclòs) de 47.413,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 
i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 50.563,99 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 33.561,57 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 31.570,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 21.179,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 17.144,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 25.613,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 38.634,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 46.248,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 94.827,35 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 63.140,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 51.227,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 94.608,01 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un 
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import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 67.123,15 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 34.288,52 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 92.497,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 101.127,98 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 42.358,22 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 77.269,44 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 47.304,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 47.413,68 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 50.563,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 33.561,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 31.570,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 21.179,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 17.144,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 25.613,77 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 38.634,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 46.248,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601. CONDICIONAR la seva realització a



CG 16/22 11/21

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 118.755,00 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 Sr. Albert Giné Borràs, cap de departament de 
Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat I Prevenció. 

13. – (22XC0031) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Delegació del Govern de la Generalitat a 
Madrid, pel suport a les activitats institucionals que l'Ajuntament de Barcelona realitza 
a Madrid; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 60.000 euros, a favor 
de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, amb NIF 
S2800238D, amb càrrec a la partida 0705-48903-91221 de la Direcció de Serveis de 
Relacions Institucionals i als pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024 i 2025, amb el 
desglossament següent: 15.000 euros amb càrrec al pressupost 2022; 15.000 euros 
amb càrrec al pressupost 2023; 15.000 euros amb càrrec al pressupost 2024 i 15.000 
euros amb càrrec al pressupost 2025, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient per als exercicis posteriors a l'actual; FACULTAR al Primer Tinent d'Alcaldia, 
l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 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. . 

14. – (0007/22 - 22XF0467 - 22XP0040) ENCARREGAR a TRACTAMENT I SELECCIÓ RESIDUS 
SA (TERSA), amb NIF A08800880, el subministrament elèctric a l'Ajuntament de 
Barcelona i entitats municipals, per un import de 47.158.173,00 euros (33.074.072,00 
amb càrrec al Pressupost de l’Ajuntament, i 14.084.101,00 al de les entitats 
municipals), segons el document que s'acompanya; i APROVAR les tarifes que consten 
com a document adjunt a l’expedient, que hauran de servir per establir la compensació 
respecte l’objecte de l'encàrrec a mitjà propi. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per 
un import de 33.074.072,00 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2022 i a les 
partides indicades en aquest mateix document, a favor de TRACTAMENT I SELECCIÓ 
RESIDUS SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a 
l'Ajuntament de Barcelona.  FACULTAR la Comissió de Seguiment contemplada al punt 
6 de l'encàrrec per l'aprovació dels ajustos tècnics necessaris que s'hagin de realitzar 
per la gestió efectiva del mateix. 

15. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 5 de maig de 2022. 

17. – (DP-2022-28518) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a la FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA 
RECERCA BIOMÈDICA, amb NIF núm. G59319681, la finca situada al carrer N’Arai núm. 
3, (identificada registralment com a finca núm. 1983/1 de la Secció 2a del Registre de la 
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Propietat núm. 24 de Barcelona); APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 
3.971.920,74 euros, més els impostos que correspongui; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
ABONAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2022 núm. 0701 
62239 15211 a favor de la FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA; 
FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat i INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de 
béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé patrimonial. 

18. – (DP-2021-28096) ACCEPTAR la renúncia a la venda a l’Ajuntament de Barcelona, de 16 
locals/oficines ubicats al carrer Doctor Nubiola, i Espinós, 6-8, de Barcelona, 
presentada pel senyor Carles Rosés Vidal, en qualitat d’administrador i en nom i 
representació de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, (NIF B64380728) 
propietària dels locals mencionats, segons s’acredita en l’expedient, MODIFICAR 
l’acord de Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021, pel qual es va aprovar 
l’adquisició de locals comercials ubicats a la ciutat de Barcelona, mitjançant 
procediment de publica concurrència, en el sentit de deixar sense efecte l’adquisició 
dels 16 locals/oficines situats al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, atesa la renúncia 
esmentada i conseqüentment ANUL·LAR L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I OBLIGACIÓ 
dels assentaments amb el següent detall: Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i 
Espinós, 6-8, local 5, import 223.253,23 euros, a favor de la societat REAL ESTATE 
ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 7001061474. Local ubicat al 
carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local 4, import 145.480,29 euros, a favor de la 
societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 
7001061487. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local 8, import 
267.874,47 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF 
B64380728, assentament 7001061490. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 
6-8, local Oficina 6, import 217.516,00 euros, a favor de la societat REAL ESTATE 
ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 7001061494. Local ubicat al 
carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local Oficina 7,import 192.943,13 euros, a favor de 
la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 
7001061509. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8 local Oficina 4, import 
158.129,37 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF 
B64380728, assentament 7001061515. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 
6-8, local 1, import 150.778,93 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED 
VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 7001061517. Local, ubicat al carrer 
Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local oficina 3, import 186.160,00 euros, a favor de la 
societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 
7001061525. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local 6, import 
155.455,64 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF 
B64380728, assentament 7001061539. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 
6-8, local 2, import 162.162,00 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED 
VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 7001061541. Local ubicat al carrer 
Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local oficina 2, import 229.966,21 euros, a favor de la 
societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 
7001061549. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8, local 3, import 
113.366,14 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF 
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B64380728, assentament 7001061555. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 
6-8 local oficina 5, import 197.119,97 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED 
VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 7001061558. Local ubicat al carrer 
Doctor Nubiola i Espinós, 6-8 local oficina 1, import 126.701,84 euros, a favor de la 
societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF B64380728, assentament 
7001061560. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 6-8 local oficina 8, import 
436.276,22 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, SL, amb NIF 
B64380728, assentament 7001061562. Local ubicat al carrer Doctor Nubiola i Espinós, 
6-8 local 7, import 296.636,78 euros, a favor de la societat REAL ESTATE ADDED VALUE, 
SL, amb NIF B64380728, assentament 7001061572. 

19. – (DP-2021-28096) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
l’acord de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021, pel qual es va adjudicar 
l’adquisició del ple domini, per part de l’Ajuntament de Barcelona, a títol de 
compravenda, de locals comercials ubicats a la ciutat de Barcelona, mitjançant 
procediment de pública concurrència (lot 1), en concret el local comercial ubicat al 
carrer Rocafort, 6, local 1, de Barcelona, per import de 480.000,00 euros, a favor de la 
societat INAUDIT 16 SL, en el sentit d’AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de la societat 
INAUDIT 16, SL, amb NIF B66644352, l’import de 100.800,00 euros, en concepte d’IVA 
del 21% sobre l’import de compravenda aprovat per la Comissió de Govern en sessió 
de 16 de desembre de 2021, ja referit, per tractar-se d’una primera adquisició i que 
resta sotmesa a la meritació de l’esmentat impost, al no haver-se previst la quantitat 
corresponent a l’IVA en el moment d’adjudicació; OBLIGAR la despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022 núm. 0701 62216 93311; ABONAR l’import 
de 100.800,00 euros, en concepte d’IVA del 21 % del preu de compravenda acordat per 
la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021 (480.000,00 euros) a favor de la 
societat INAUDIT 16, SL, amb NIF B66644352 en el moment de la formalització de 
l’escriptura pública de compravenda, mantenint-se inalterat la resta de l’acord de la 
Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021, modificat per acord de la mateixa 
Comissió en sessió de 30 de desembre de 2021, en sessió de 20 de gener de 2022 i en 
sessió de 24 de març de 2022. 

20. – (3-057/2022) APROVAR l’expedient núm. 3-057/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.717.344,43 euros, per atendre transferències 
de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
22042591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

21. – (3-058/2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-058/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 2.300.000,00 euros, per atendre despeses 
derivades de l’increment del cost de la energia elèctrica per l’exercici 2022 en els 
centres gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i de competència municipal, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
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que consta a l’expedient referència comptable núm. 22042691; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

22. – (3-060-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-060/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 10.213.071,30 euros, per atendre despeses 
derivades del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 2020 - 2023 per a l’establiment del calendari anual 
d’aportacions al sistema de finançament metropolità i els programa de col·laboració en 
l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 
Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient referència comptable núm. 22042891; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

23. – (20180594M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
18004380-003 que té per objecte "Serveis de distribució i retirada de tanques per a 
actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació 
pública sostenible", adjudicat a l'empresa PROSEÑAL, SL, amb NIF B59720987, per un 
import màxim de 54.215,79 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 54.215,79 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 44.806,44 euros i import IVA de 9.409,35 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504. FIXAR en 
2.240,32 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia 
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

24. – (22XC0072) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per objecte l’execució de les obres
de construcció dels murs i pilars corresponents a la Primera Fase del Projecte executiu 
del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Rambla Prim d’aquesta ciutat, d’iniciativa 
municipal, promogut per Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el qual fou aprovat 
definitivament per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió del 
dia 12 de desembre de 2018, amb un pressupost de 43.965.775,82 euros, el 21% de 
l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import 
de 15.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/74491/16111 
(Actuació P.10.7021.01) del pressupost municipal de l’any 2022 a favor de Barcelona 
Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades 
del conveni. 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 
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derivin; DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

25. – (22S05325-001) APROVAR la convocatòria dels PREMIS ESCOLES + SOSTENIBLES 2022 
de conformitat amb les Bases Reguladores dels Premis Escoles + Sostenibles aprovades 
per la Comissió de Govern en data 23 de juny de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de 29 de juny de 2021. CONVOCAR, en règim de 
concurrència competitiva, l'atorgament dels PREMIS ESCOLES + SOSTENIBLES 2022, 
amb les modalitats i terminis que s'especifiquen en document annex. Aquesta 
convocatòria es regirà per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
que la desenvolupa, per la Normativa General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona, per les Bases reguladores d'aquesta convocatòria, i amb els criteris i 
requisits que s'incorporen en aquesta convocatòria. AUTORITZAR la despesa per un 
import de 160.990,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0502/48902/17221 
del pressupost de l'any 2022, per finançar aquesta Convocatòria. PUBLICAR la dita 
Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web del programa Escoles + 
Sostenibles, de conformitat amb la base 6a de les Bases Reguladores dels Premis 
Escoles + Sostenibles. 

Districte de Ciutat Vella

26. – (1BC2019/097) APROVAR inicialment el projecte de rehabilitació integral de l'edifici 
situat a la Plaça de la Llana número 23 per ubicar-hi Serveis d'Acolliment Residencial, al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de 
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.019.802,04 euros, IVA del 21% 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; 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 l'Eixample

27. – (21PL16833) ACORDAR ampliar el termini d'exposició pública del Pla especial de 
regulació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres 
activitats del districte de l'Eixample, aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en 
sessió de 3 de març de 2022, fins al dia 9 de juny de 2022; d'acord amb l'informe 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 DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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Districte de Sants-Montjuïc

28. – (3BC 2021/169) APROVAR definitivament el projecte executiu de neteja i enderrocs no 
estructurals a la Nau 8 de Can Batlló, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte que 
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost d'1.363.328,87 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb allò que preveu 
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament. 

Districte d'Horta-Guinardó

29. – (22g165) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte 
de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del Sector de la 
Clota-Reordenació, en el marc de la Modificació puntual del Pla general metropolità 
aprovada definitivament el 4 d’octubre de 2021, formulat per la Junta de Compensació 
de l’àmbit, amb les prescripcions contingudes a l’informe de 4 d’abril de 2022 de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal l’Urbanisme, que 
consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per 
reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per 
al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la 
Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, 
amb notificació personal. 

Districte de Sant Andreu

30. – (21ju417) APROVAR la proposta de Novena addenda al conveni marc de col·laboració 
per a l’establiment dels termes i condicions que regiran les relacions entre l’Institut 
Municipal d’Urbanisme i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per a les actuacions de 
gestió urbanística a l’àmbit de Sant Andreu-Sagrera, i que té per objecte les actuacions 
de redacció del Projecte constructiu d’urbanització del Sector 1 (Prim/Canyelles) del 
Text Refós de la MPGM del Sector de Prim, i el seu finançament per import màxim de 
850.000 euros, per tots els conceptes; d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient administratiu i que es donen per reproduïts; FACULTAR el Gerent de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme per a la formalització de l’esmentada Novena 
addenda; i PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a 
la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes i a la web de la Corporació. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

31. – (20220058-22XC0053) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona -Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI-, l’Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en què 
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es regula el tractament en qualitat de coresponsables de les dades identificatives i de 
caràcter personal de les persones usuàries dels seus serveis, necessàries per al 
desenvolupament eficient i eficaç de determinats objectius de les seves competències. 
FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d’Alcaldia i regidora de 
l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de 
l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 

32. – (20220108) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’entitat ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL CLÍNIQUES DENTALS DE CATALUNYA (AECAD), amb 
NIF G65396244, per al desenvolupament d’avantatges econòmics als titulars de la 
Targeta Rosa i Targeta Barcelona Solidària per reduir les desigualtats socials en salut 
bucodental, vigent des del dia següent a la seva formalització i durant un termini de 
dos anys i es podrà prorrogar expressament fins un màxim de dos anys per acord de les 
parts, manifestat expressament amb un mes d’antelació a la data de finalització de la 
vigència. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d’Alcaldia i 
regidora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n 
derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (20220033-22S04730) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat 
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos- Taula x Mèxic, per a l’execució del 
projecte “Barcelona protegeix als periodistes de Mèxic”, amb la finalitat d’acollir 
temporalment a Barcelona periodistes mexicans/es amenaçats/es, que instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió 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 6.1.a) i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010, per un import de 100.000,00 euros, equivalent al 80,01% del cost total del 
projecte que ascendeix a la quantitat total de 124.987,09 euros i amb una durada fins 
al 31/12/2022. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l’entitat Asociación por la Paz y los Derechos Humanos- Taula x 
Mèxic, amb NIF G66847237, la despesa total de 100.000,00 euros a càrrec de la partida 
0200/48743/23291 del pressupost de l’any 2022. REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2022, data de 
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR l’Ima. Sra. Laura 
Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 
els documents que se’n derivin. 

34. – (20220047-22S04953) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat 
Setem Catalunya, per a l’execució del projecte “Posem la tecnologia al servei de la 
vida”, amb la finalitat de: visibilitzar les vulneracions de drets laborals i els impactes 
ambientals de la cadena de subministraments de la indústria mòbil i tecnològica; 
mostrar alternatives de producció i promoure un consum responsable d'aparells 
electrònics i iniciatives de reparació i reciclatge i fer incidència política i social en 
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l’àmbit de la regulació vinculant dels impactes negatius en els drets humans de 
l’activitat d’algunes empreses transnacionals, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a 
l'any 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un 
import de 80.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 160.000,00 euros i amb una durada fins al 
31/12/2022. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l’entitat Setem Catalunya, amb NIF G59523910, la despesa total 
de 80.000,00 euros a càrrec de la partida D/0200/48537/23291, del pressupost de l’any 
2022. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, 
a comptar des del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el conveni. FACULTAR 
la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com 
la de tots aquells documents que se’n derivin. 

Districte de Sants-Montjuïc

35. – (21004710) ADJUDICAR el contracte núm. 21004710, que té per objecte "Gestió del 
servei dels casals de gent gran, del programa de dinamització de persones grans, i 
gestió i dinamització dels apartaments La Capa del Districte de Sants-Montjuïc amb 
objectius d'eficiència social" a ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713 
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'1.117.530,25 
euros IVA inclòs, dels quals 1.015.936,59 euros corresponen al preu net i 101.593,66 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 485.274,65 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; un 
import (IVA inclòs) de 483.948,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; un import (IVA inclòs) de 148.306,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0603. 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 50.796,83 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. ESTABLIR la durada del contracte a partir del 10 de 
setembre de 2022 , o a partir del dia següent a la data de formalització del contracte, si 
fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2024. DESIGNAR com a responsable del 
contracte Eva Hernando Prior. ALLIBERAR la quantitat de 2.857,20 euros (IVA inclòs), 
en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.240,70 euros 
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a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0603; un import (IVA inclòs) de 1.237,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; un import (IVA inclòs) de 379,18 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

36. – (22000128) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei per a la gestió de 
l’Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona (em2o), amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22000128, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, sotmès a regulació 
harmonitzada, amb un pressupost base de licitació de 1.757.581,57 euros (IVA inclòs) i 
un valor estimat de 3.441.989,92 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 d'1.757.581,57 euros IVA inclòs, dels quals 
1.565.613,48 euros corresponen a l'import net i 191.968,09 euros corresponen a l'IVA 
amb diversos tipus impositius, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32627/0800 amb el desglossament següent: de l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 un import de 377.891,02 euros IVA inclòs: import net 328.569,39 euros i 
import de l'IVA de 49.321,63 euros; de l'exercici pressupostari de l'any 2023 un import 
de 864.619,17 euros IVA inclòs: import net 769.881,49 euros i import de l'IVA de 
94.737,68 euros; de l'exercici pressupostari de l'any 2024 un import de 515.071,38 
euros IVA inclòs: import net de 467.162,60 euros i import de l'IVA de 47.908,78 euros, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports.

37. – (2022-0051) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya per regular la col·laboració d’ambdues 
institucions en projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de 
recerca i la ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 
2022 i prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent 
d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l’Im. 
Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

38. – (2022-0052) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per regular la col·laboració d’ambdues institucions en 
projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de recerca i la 
ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 2022 i 
prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jordi 
Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de tots aquells 
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documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 

39. – (2022-0054) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra per regular la col·laboració d’ambdues institucions en projectes que 
promoguin la relació entre la comunitat universitària i de recerca i la ciutat, amb una 
durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 2022 i prorrogable per un nou 
període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la 
signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

40. – (22S05397-001) APROVAR la convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a la concessió de subvencions per dur a terme plans, programes i 
projectes d’acció comunitària de caràcter pluriennal als barris del Besòs i el Maresme, 
l’Esquerra de l’Eixample i la Sagrera 2022-2023, per un import total de 313.000,00 
euros i d’acord amb les Bases reguladores de les convocatòries per a l'atorgament de 
subvencions en el marc de l'acció comunitària a la ciutat de Barcelona, publicades en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 7 d’octubre de 2021. ESTABLIR el 
termini de presentació de sol·licituds per a optar a la subvenció de 15 dies naturals, a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOPB. 
AUTORITZAR la despesa per un import total de 313.000,00 d’euros amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos següents: un import de 156.500,00 euros 
a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 0800-48901-23182, 
i un import de 156.500,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació 
pressupostària 0800-48901-23182; condicionades a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos corresponents. PUBLICAR l’esmentada Convocatòria en el 
BOPB. 

Districte de l'Eixample

41. – (20222007) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Camí 
Amic, amb NIF G63739494, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió 
directa i de caràcter nominatiu, per l'execució del projecte anomenat CONVENI 
SUBVENCIO NOMINATIVA ASS. CAMI AMIC, per un import de 52.730,00 euros, 
equivalent 100% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
52.730,00 euros i una durada fins al 31/12/2022, de conformitat amb els articles 22.2.a 
i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 52.730,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48865/92412 del pressupost de l'any 2022 i REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 
31/12/2022, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb 
la clàusula set del conveni. FACULTAR l’lm. Sr. Pau Gonzàlez Val, Regidor del Districte 
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de l'Eixample, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. 

Districte d'Horta-Guinardó

42. – (001_22001060) APROVAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió i 
dinamització del centre cívic El Carmel, del Districte d'Horta-Guinardó, amb mesures de 
contractació sostenible, amb núm. de contracte 001_22001060, mitjançant tramitació 
Ordinària, amb la utilització del procediment Obert, amb un pressupost base de 
licitació de 767.836,80 euros (IVA inclòs), i un valor estimat d'1.269.151,72 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net 634.575,86 euros i import de l'IVA de 133.260,94 euros; i amb càrrec a les partides i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 95.979,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 0607 
D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 383.918,40 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/33711, un import (IVA inclòs) 
de 287.938,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària 0607 D/22719/33711; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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