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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 D'ABRIL DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 31 de març de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (011/2022/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i l’associacionisme 
cultural, en els termes dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que 
consten a l’expedient i que constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria 
de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la 
revisió i desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com els 
informes esmentats, relatius al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa no.

2. – (012/2022/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, en els termes 
dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que consten a l’expedient i que 
constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta 
Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de 
la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com els informes esmentats, 
relatius al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa normativa. 

3. – (013/2022/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 



CG 13/22 INF. 2/27

Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei del mar, en els termes de l’informe elaborat pels serveis jurídics 
municipals que consta a l’expedient i que constitueix la seva motivació. NOTIFICAR a la 
Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona 
per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així 
com l’informe esmentat relatiu al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa 
normativa.

4. – (13/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas Barberán 
(mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a personal directiu ocupant el lloc de 
treball de Directora de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos (codi 
de lloc: 28FA1CLCD01), i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i 
de durada determinada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2021-
2022, des del 04/04/2022 fins al 23/08/2022. 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 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. – (14/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Cristina Gilaberte 
Ferrús (mat. 79137) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Informació 
(22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compte propi de redacció, correcció i traducció 
de notícies. 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. – (18/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Martínez Alarcón 
(mat. 75954) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, i amb destinació a la Gerència del 
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Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió (codi 
lloc: 22FA1BIBA07), i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present 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. 

7. – (26/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Maria Claret Rosset 
Hidalgo (mat. 25511) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), amb 
destinació al Parc de Bombers de la Vall d’Hebrón de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat privada per compte propi com a administrador de la societat 
1035 SERVEIS CATALUNYA SL, que realitza l’activitat d’explotació d’un bar musical. 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. Rosset, 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. 

8. – (34/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Novo Loureiro (mat. 
71001) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Cap de la 
Unitat Operativa de Desenvolupament (codi de lloc: 26FAXCCCD03), i adscrit a la Unitat 
Operativa de Desenvolupament de la Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una 
segona activitat pública docent a l’IES Mollet del Vallès, per a impartir el cicle formatiu 
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de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil, pel curs acadèmic 2021-2022. Aquesta 
autorització està subjecta al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 
de desembre i a la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i s’empara en la 
declaració d’interès públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona, de 30 de juliol de 2020, que declara d’interès públic la 
realització, per part de membres de l’SPCPEIS, de tasques docents d’impartició del cicle 
formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil a l’IES Mollet del Vallès, d’acord 
amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i de conformitat amb el que 
preveuen l’ article 3.1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 4.1 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre. L’activitat docent desenvolupada segons la declaració 
d’interès públic aprovada no podrà afectar la dedicació professional a l’activitat 
municipal de l’SPCPEIS. El Sr. Novo 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. El Sr. Novo, 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. La present 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. 

9. – (36/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Victoria Borrell 
Martínez (mat. 78379) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat de docent com a professora col·laboradora de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 19/07/2022. 
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. 

10. – (37/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier López Martín (mat. 
75705) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de 
Serveis de Drets de Ciutadania de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
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Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió 
(22FA1BIBA07), i l’activitat docent com a professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 14/02/2022 fins al 13/08/2022. 
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. 

11. – (52/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Corrales Lorite (mat. 
77851) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 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. 

12. – (2022/77 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Jessica Wenceslao 
Ripoll (mat. 3100671), 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 La Fassina 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 l’empresa Noari Kids SL, com a encarregada de venda al públic. 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 
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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. 

13. – (31/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la DS de Gestió Econòmica i 
Control de Recursos de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, tal i com es detalla 
als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal 
als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

14. – (11/2022) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, Indicesa L’illa, SL, Rafas Servicios 
Inmobiliarios y de Alquiler, SL, Gestora Vértice de Inversiones, SL, Cresa Patrimonial, SL 
i Bahosa, SA per a la remodelació dels "Jardins de Sant Joan de Déu"; FACULTAR l’Im. 
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se’n derivin. 

15. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 7 d'abril de 2022. 

16. – (SD-002-2022) DESESTIMAR l’al·legació formulada conjuntament pel Gremi 
d’Empresaris Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques, pel Gremi de 
Peixaters de Catalunya i també per l’organització empresarial PIMEComerç contra 
l’aprovació inicial de les bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la 
Transformació Digital del comerç i la restauració a la ciutat de Barcelona, per a les 
persones físiques o jurídiques titulars de establiments de comercials i de restauració de 
la ciutat, aprovades en Comissió de Govern de 10 de febrer de 2022, i pels motius 
indicats a l’informe obrant a l’expedient. TENIR per aprovades definitivament les bases 
particulars per a l’atorgament de subvencions per a la Transformació Digital del comerç 
i la restauració a la ciutat de Barcelona, per a les persones físiques o jurídiques titulars 
de establiments de comercials i de restauració de la ciutat de Barcelona, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data de 15 de febrer de 2022. ORDENAR 
la publicació d’aquest acord conjuntament amb les bases definitivament aprovades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’edictes electrònics de 
l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció d’una referència d’aquest 
anunci a la Gaseta Municipal. 

17. – (22S05300) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’entitat WORLD OCEAN COUNCIL per la realització del Projecte "Suport a la ubicació de 
la seu WOC a Barcelona així com a activitats relacionades en el marc d'impuls a 
l'economia blava a la ciutat de Barcelona" dirigit al posicionament de Barcelona en 
l’àmbit de l’economia blava, allotjar nova activitat a la ciutat i contribuir a la generació 
de riquesa i ocupació i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
Normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un 
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import de 660.000,00 euros, que correspon al 30,75% del cost total del Projecte que és 
d’un total de 2.146.073,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
per un import de 660.000,00 euros, a favor de la entitat WORLD OCEAN COUNCIL, dels 
quals, 165.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/43336/48903 del 
Pressupost de l'any 2022, altres 165.000,00 euros, amb càrrec a la mateixa partida del 
Pressupost 2023, altres 165.000,00 euros, amb càrrec a la mateixa partida del 
Pressupost 2024 i altres 165.000,00 euros, amb càrrec a la mateixa partida del 
Pressupost 2025, condicionades les darreres tres quantitats a l’existència de crèdit 
adequat i suficient; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 
3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada parcialment, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte cinquè 
del conveni; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

18. – (20S09889-002) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa SAU SPM i la Universitat Oberta de Catalunya, aprovat per 
la Comissió de Govern en sessió de 3 de desembre del 2020, per a la creació i 
desenvolupament de la "Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital: Per a una 
economia col·laborativa centrada en el benestar de les persones i el dret a la ciutat", 
per tal d'ampliar l'aportació municipal per l'exercici 2022 en 17.000,00 euros 
addicional, atesa la complexitat que ha anat adquirint el programa i per tal d'assegurar 
el seu bon funcionament. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 17.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 0700/48903/43351 del pressupost de 2022 de la Gerència 
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
previst al pacte setè del conveni; FACULTAR el Sr. Álvaro Porro Gonzalez, en qualitat de 
Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària, per a la 
signatura de l'esmentada addenda. 

19. – (21XC0373-001) APROVAR l’addenda al conveni interadministratiu pel 
desenvolupament del conveni marc entre el DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL de 
la GENERALITAT DE CATALUNYA, mitjançant el SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA i l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, mitjançant BARCELONA ACTIVA, SAU 
SPM, per l’assoliment d’un model integral de polítiques actives d’ocupació a la Ciutat 
de Barcelona pel període 2021-2022, aprovat per la Comissió de Govern en data 30 de 
desembre del 2021, per tal de modificar la clàusula sisena del conveni, descriure les 
condicions mínimes d’execució de les actuacions en matèria de polítiques actives 
d’ocupació que garanteixin l’assoliment dels objectius establerts a la clàusula primera 
del conveni, així com la descripció del contingut dels programes de les actuacions a 
realitzar en cada servei ocupacional i el contingut mínim de les memòries tècniques i 
econòmiques de la clàusula vuitena del conveni.FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’addenda del conveni. 

20. – (SD-015/2022) APROVAR inicialment les bases del Premi Comerç de Barcelona. 
ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província, així 
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com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-
LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de 
l’esmentada publicació. APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s’hagin 
formulat al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la 
seva modificació. 

21. – (22XC0074) APROVAR el protocol d'actuació entre HAMMERSMITH & FULHAM 
COUNCIL i l'Ajuntament de Barcelona, per tal d'articular la col·laboració i la participació 
de les parts sotasignants per promoure les relacions i la circulació de persones 
emprenedores i startups i la transferència de coneixements i bones pràctiques. 
FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la 
signatura del protocol. 

22. – (SD-013-2022) APROVAR els següents projectes municipals en matèria de turisme: 
Servei de mediació HUTS. Serveis de mediació entre comunitats de veïns/es i 
propietaris/es o gestors/res d’allotjaments d’usos turístics per un import del projecte 
de 18.149,98 euros; i el projecte Servei d’Agents Cívics per a la millora de l’experiència 
turística (2022) per un import del projecte d’1.000.000,00 euros (d’acord amb les fitxes 
incorporades a l’expedient), finançats i distribuïts del Fons de Foment de Turisme, en 
funció de la recaptació corresponent al període d’abril a setembre del 2021, que han 
ingressat el 17 de març de 2022 a l’Ajuntament de Barcelona, un import total de 
3.369.061,90 euros. 

23. – (F-2201) AUTORITZAR a Tractament i Selecció de Residus, SA a concertar una pòlissa de 
crèdit per un import màxim de 6.000.000,00 euros amb Caixabank, SA, destinada a 
atendre les necessitats de tresoreria, subjecte al compliment del Principi de Prudència 
Financera definit per la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera i subjecte a les condicions recollides a l’annex que consta a 
l’expedient. 

24. – (F-2203) APROVAR la realització d'operacions financeres fins un import màxim de 
229.000.000,00 euros en les condicions recollides a l'annex que consta a l'expedient, i 
DELEGAR a l'im. Sr. Joan Marti Grau, tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Pressupostos i Hisenda, de formar 
indistinta, 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. 

25. – (IMH-2014-0096414) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 17 de novembre 
de 2014 pel Segon Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 379/2014, promogut per la societat 
CATALUNYA BANC SA davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, 
per haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
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(autoliquidació núm. PV-2013-3-07-01413626, PV-2013-3-07-01413615, PV-2013-3-04-
01413309 i PV-2013-3-04-01413302), més els corresponents interessos de demora. 
NOTIFICAR l’acord a la societat interessada juntament amb l’Informe jurídic que obra a 
l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a la Direcció 
dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

26. – (IMH-2015-0082781) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 29 de setembre 
de 2016 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte dels 
recursos contenciós administratiu promoguts per la societat EURO SPAIN COMERCIAL 
SL, procediment núm. 10/2018 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9; núm. 
13/2018 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 i núm. 13/2018 davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, per haver-se produït una 
circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de manifest la 
improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de quantificació de 
la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en la referida 
resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que en el seu 
cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat (liquidació 
núm. PV-2014-2-02-40024528, PV-2014-2-02-40024531 i PV-2014-2-02-40024532), 
més els corresponents interessos de demora. NOTIFICAR l’acord a la societat 
interessada juntament amb l’Informe jurídic que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT 
de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a la Direcció dels Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament. 

27. – (IMH-2015-0296085) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 4 d’abril de 2017 
pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 206/17, promogut per la societat LARFÓN, 
SAU davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, per haver-se 
produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de manifest la 
improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de quantificació de 
la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en la referida 
resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que en el seu 
cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat (liquidació 
núm. PV201422308000866, PV201422308000867 i PV201422308000868), més els 
corresponents interessos de demora. NOTIFICAR l’acord a la societat interessada 
juntament amb l’Informe jurídic que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a 
l’Institut Municipal d’Hisenda i a la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

28. – (IMH-2016-0057510) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 28 de juny de 
2016 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 326/2016, promogut per la Sra. MAITE 
OSÉS NADAL davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, per haver-
se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de manifest 
la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de quantificació 
de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en la referida 
resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que en el seu 
cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(autoliquidació núm. PV201331601484027), més els corresponents interessos de 
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demora. NOTIFICAR l’acord a la persona interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

29. – (IMH-2016-0134019) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 8 de novembre de 
2016 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 74/2017, promogut per la societat REALIA 
PATRIMONIO SL davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, per 
haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(liquidació núm. PV-2017-2-01-01600136), més els corresponents interessos de 
demora. NOTIFICAR l’acord a la societat interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

30. – (IMH-2016-0337734) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 24 de novembre 
de 2016 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 15/2018, promogut per la societat EURO 
SPAIN COMERCIAL SL davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
per haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(autoliquidació núm. PV201432401684448), més els corresponents interessos de 
demora. NOTIFICAR l’acord a la societat interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

31. – (IMH-2017-0097596) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 12 de juny de 
2017 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 326/2017, promogut pel Sr. FRANCISCO 
JAVIER MEDINA ORTIZ davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, 
per haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ANUL·LAR la liquidació núm. PV201721101501528 
i, si procedís, ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que en el seu cas 
correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat (liquidació núm. 
PV201721101501528), més els corresponents interessos de demora. NOTIFICAR l’acord 
a la persona interessada juntament amb l’Informe jurídic que obra a l’expedient. 
DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a la Direcció dels Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament. 
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32. – (IMH-2017-0685927) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 22 de març de 
2019 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 332/2018, promogut per la Sra. MARIA 
CUIRAN CHUECA davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, per 
haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(liquidació núm. PV-2017-2-20-60019175), més els corresponents interessos de 
demora. NOTIFICAR l’acord a la persona interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

33. – (IMH-2018-0364337) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 9 de desembre de 
2019 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 250/2020, promogut per la Sra. SUSANA 
MARTÍNEZ SAMPER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, per 
haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(liquidació núm. PV201820960034028), més els corresponents interessos de demora. 
NOTIFICAR l’acord a la persona interessada juntament amb l’Informe jurídic que obra a
l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a la Direcció 
dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

34. – (IMH-2018-0217618) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 15 de juliol de 
2019 pel Quart Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 378/2018, promogut per la societat CLAJO 
SA davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, per haver-se produït 
una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de manifest la 
improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de quantificació de 
la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en la referida 
resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que en el seu 
cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(autoliquidació núm. PV201730601991810), més els corresponents interessos de 
demora. NOTIFICAR l’acord a la societat interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

35. – (IMH-2018-0321081) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 22 de febrer de 
2019 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 448/2018, promogut pel Sr. MIKEL 
BARAFFE SANES davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, per 
haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
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manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(autoliquidació núm. PV201332301522432, PV201332301522459, 
PV201332301522605, PV201332301522620, PV201332301522626 i 
PV201332301522636), més els corresponents interessos de demora. NOTIFICAR l’acord 
a la persona interessada juntament amb l’Informe jurídic que obra a l’expedient. 
DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a la Direcció dels Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament. 

36. – (IMH-2018-0345368) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 15 de juliol de 
2019 pel Quart Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 433/2018, promogut per la societat
ESTELS 98 SL davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, per haver-
se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de manifest 
la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de quantificació 
de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en la referida 
resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que en el seu 
cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(autoliquidació núm. PV201532401687656), més els corresponents interessos de 
demora. NOTIFICAR l’acord a la societat interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

37. – (IMH-2018-9075733) REVOCAR la resolució administrativa dictada el 9 de setembre de 
2019 pel Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona objecte del recurs 
contenciós administratiu, procediment núm. 479/2019, promogut per la societat 
REALIA BUSINESS SA davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, 
per haver-se produït una circumstància sobrevinguda (STC 26.10.2021) que ha posat de 
manifest la improcedència de l’acte impugnat pel que fa referencia al mètode de 
quantificació de la base imposable de l’IIVTNU, confirmant el fet imposable declarat en 
la referida resolució administrativa. ORDENAR la devolució de l’import de l’IIVTNU que 
en el seu cas correspongui com a conseqüència de la revocació de l’acte impugnat 
(autoliquidació núm. PV201632001926731), més els corresponents interessos de 
demora. NOTIFICAR l’acord a la societat interessada juntament amb l’Informe jurídic 
que obra a l’expedient. DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda i a 
la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 

38. – (DP-2021-28417) AUTORITZAR la despesa per un import d'1.498.375,56 euros amb 
càrrec a la partida 0701 22699 93311 de la anualitat 2022, en concepte de pagament 
dels ingressos de publicitat als quioscos de premsa de Barcelona, exceptuant els de La 
Rambla de Barcelona, pel període de gener a agost, condicionada la seva disposició als 
ingressos efectius que es percebin en concepte de cànon de publicitat i de la seva 
liquidació final. 
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39. – (DP-2022-28502) SOL·LICITAR a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya, l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Barcelona, pel 
termini de vint anys i amb caràcter gratuït, d’una concessió d’ús privatiu respecte de 
l’edifici de la Direcció de Platges situat a l’Espigó del Bogatell (domini públic marítim 
terrestre), amb la finalitat de destinar-lo a diversos serveis (centre de salvament i 
socorrisme; oficina de la Direcció de Platges; vestuaris per a l’equip d’informadors i 
tècnics del Servei d’Operativa de Platges; i lavabos públics adaptats a persones amb 
mobilitat reduïda), serveis tots ells essencials per a la correcta gestió del litoral de 
Barcelona. 

40. – (3-045-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-045/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 261.112,98 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. 
22032391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

41. – (3-046-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-046/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’acord amb el reconeixement d’Ingrés 
de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), en concepte 
de cobrament del servei Atenció Telefònica IMHAB, per un import de 731.281,89 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 22032395; i PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

42. – (2021 462) RESTAR ASSABENTADA de la formalització en data 30 de març de 2022 del 
Memoràndum de coordinació entre la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana, la Gerència 
d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i 
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) per a la gestió integral de les instal.lacions 
de generació renovable municipals. 

43. – (20220086A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de conceptualització, 
disseny, programació, continguts i manteniment tècnic de Webs de l'Àrea d'Ecologia 
Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
22000617, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 359.592,79 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 653.805,06 euros, distribuït en els 
següents lots: - LOT núm. 01, Webs Ecologia Urbana (lot 1), per un import de 
235.868,68 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Webs Medi Ambient i Serveis Urbans (lot 
2), per un import de 123.724,11 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 
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adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 297.184,12 euros 
i import de l'IVA de 62.408,67 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 48.400,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 
0500, un import (IVA inclòs) de 39.024,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502, un import (IVA inclòs) de 60.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15142 0502, un import (IVA inclòs) de 24.200,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502, un 
import (IVA inclòs) de 90.668,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 96.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15016 0500; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, 
d'acord amb l'article 103, LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

44. – (20200401PC) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de 24 de 
febrer de 2022 que incorpora l'expedient, relatiu al contracte 20000953 de "Servei de 
neteja de pintades i taques de pintura, eliminació de cartells i retirada de pancartes i 
altres elements similars de la via pública a la ciutat de Barcelona (2020-2023), amb 
mesures de Contractació pública sostenible", adjudicat per Acord de la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, de 14 de desembre de 2020, a la 
empresa "FCC Medio Ambiente SA", amb NIF A28541639, en virtut del que disposa 
l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de 
conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic municipal responsable del 
contracte i acceptada per l'adjudicatari. INCORPORAR els nous preus aprovats a la 
relació de preus unitaris del contracte. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

45. – (22S05340) APROVAR el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per la realització del Festival 
d’Arquitectura de Barcelona 2022, que instrumenta l'atorgament d’una subvenció 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel 
Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import total de 752.000,00 euros, 
equivalent al 80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
854.000,00 euros; 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 752.000,00 euros, a favor del COL·LEGI OFICIAL 
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC), amb NIF Q0875010A, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48808/15221 del pressupost 2022 de la Gerència de l’Arquitecte en 
Cap; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu en un 
termini no superior a 3 mesos comptadors des de la finalització del projecte, de 
conformitat amb l'establert en el pacte vuitè del conveni de referència; i FACULTAR el 
Sr. Xavier Matilla Ayala, Gerent Arquitecte en Cap de l'Ajuntament de Barcelona, per a 
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la signatura de l'esmentat conveni i la formalització de tots aquells actes que siguin 
necessaris per la seva execució. 

Districte de Sants-Montjuïc

46. – (22obo141) APROVAR el “Projecte executiu de la pèrgola per a suport de plaques 
fotovoltaiques a la zona verda de la Marina del Prat Vermell entre els carrers Ascó-
Ulldecona-Pontils-Arnés”, al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa 
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 1 de març de 2022, que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb 
un import de 422.670,13 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs 
(finançament privat); d’acord amb allò que preveu l’article 98.1 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i la Instrucció per 
a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable en les actuacions 
municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de 
planejament urbanístic, aprovada per Decret d’Alcaldia S1/D/2020-99 de 30 de gener; i 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un diari dels de més 
circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

47. – (3BC2021/160) APROVAR inicialment el Projecte per a la connectivitat de la xarxa de la 
fibra òptica de l’IMI fins al Castell de Montjuïc de la ciutat de Barcelona, al Districte de 
Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 757.834,72 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 Sarrià-Sant Gervasi

48. – (20g206) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1 de l’article 114 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri 
de la llei formulat pel senyor Alfonso Méndez Balboa en data 8 de maig de 2020, en 
relació a la finca núm. 29 del Major del Rectoret, qualificada de sistema ferroviari (SF), 
de parc forestal espais lliures zona 21PGM (PF21) i d’edificació contigua unifamiliar (EC) 
i inclosa dins del Polígon VI de cooperació, en virtut del Programa d’actuació 
urbanística i Pla Parcial d’ordenació del sector del baixador de Vallvidrera i de Les 
Planes, aprovat definitivament el 8 d’octubre de 1980, pels motius que figuren a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 29 de març de 2022, que s’acompanya a la present i que a efectes de 
motivació es dóna per íntegrament reproduït; NOTIFICAR la present resolució a les 
persones interessades pel seu coneixement i efectes oportuns 



CG 13/22 INF. 16/27

Districte d'Horta-Guinardó

49. – (7BC2021/161) APROVAR inicialment el Projecte per a la nova construcció d’una torre 
de pràctiques al Parc de Bombers de la Vall d’Hebron, al Districte d’Horta-Guinardó de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte (CTP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost d’1.203.091,50 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) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

50. – (7BD2022/042) APROVAR el Projecte executiu d’escales mecàniques a Barcelona, 
carrer Alguer, al barri del Carmel, Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d’1.083.797,82 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); 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 Baixa Tensió a favor 
d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent 
del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui 
a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la 
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la 
Gaseta Municipal, i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Nou Barris

51. – (8BC2022/026) APROVAR inicialment el Projecte executiu d'estructura, ampliació del 
pas inferior sota la línia ferroviària d'ADIF al carrer d'Oristà (Vallbona), al Districte de 
Nou Barris de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 2.418.744,52 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

52. – (8BD2022/034) APROVAR el Projecte executiu d’escales mecàniques a Barcelona a 
l’avinguda dels Rasos de Peguera- Mercat, al barri de Ciutat Meridiana al Districte de 
Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb els Informes tècnic i jurídic 
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del Projecte que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb un pressupost de 828.004,42 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; APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i de 
Mitja Tensió i FACULTAR el Gerent del Districte per a formalitzar els convenis; 
NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

53. – (8BD2022/035) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’escales mecàniques a 
Barcelona, a l’avinguda dels Rasos de Peguera- Zona Esportiva, al barri de Ciutat 
Meridiana al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
els informes tècnic i jurídic del Projecte que figuren a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 2.265.264,12 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; APROVAR el conveni específic de cessió 
d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, 
SL de línies de Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent del Districte per a formalitzar el 
conveni; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 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; i TENIR-LO per aprovat 
definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini 
d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat 
d’introduir modificacions en el projecte. 

Districte de Sant Andreu

54. – (9BC2022/009) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reforma de l’Avinguda 
Meridiana entre els carrers Navas de Tolosa/Josep Estivill i el carrer Felip II, al districte 
de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de 
Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 7.833.983,94 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); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; SOTMETRE'L a 
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
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Districte de Sant Martí

55. – (21g309) RESOLDRE, les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública 
en relació a la Resolució de l’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2021, d’aprovació inicial 
del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de 
Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer 
Provençals de Barcelona,que van tenir entrada al Registre de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme en data 13 de gener de 2022, formulades pel Sr. Joan Armadans Vidal, en 
nom i representació de la societat mercantil “GRÁFICAS VIDAL Y ARMADANS SA”, 
d’acord amb l’informe emès pel Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de 
Serveis de Gestió Urbanística de data 23 de març de 2022. APROVAR definitivament, a 
l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va 
aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 125.2 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el 
projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació 
del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels 
carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer Provençals de 
Barcelona, formulats per propietaris que representen més del 50% de la superfície del 
Polígon d’actuació urbanística; atès que s´ha donat compliment a totes les 
observacions contingudes a l’informe del Departament de Reparcel·lacions de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme de data 7 d’octubre de 2021. REQUERIR els esmentats 
propietaris del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de 
Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer 
Provençals de Barcelona per tal que constitueixin la Junta de Compensació mitjançant 
escriptura pública. DESIGNAR com a representant d’aquesta Administració en l’òrgan 
rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de gestió urbanística de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme, el Sr. Jaume Vidal i Pi. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província; 
NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE compte a la Comissió 
d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA

56. – (57/2021) APROVAR la modificació de les Bases específiques i la Convocatòria de la “1ª 
Edició del Premi Agenda 2030 BCN”, aprovades per acord de la Comissió de Govern en 
sessió celebrada el 22 de desembre de 2021, de conformitat amb la documentació que 
consta a l’expedient. PUBLICAR les Bases específiques i la Convocatòria de la “1ª Edició 
del Premi Agenda 2030 BCN” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Edictes. 

Districte de les Corts

57. – (22000495) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al subministrament 
mitjançant l'arrendament sense opció de compra d'una carpa desmuntable i de mòduls 
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destinats a constituir el pavelló provisional a emplaçar al Parc de la Bederrida, per a 
ubicar de forma temporal les activitats que es desenvolupen a l'equipament esportiu 
municipal del Pavelló Illa, així com la prestació de serveis complementaris consistents 
en l'elaboració dels documents tècnics necessaris, el muntatge i el desmuntatge de 
carpa i mòduls, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 22000495, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 644.615,40 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 532.740,00 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 532.740,00 euros i import de l'IVA de 111.875,40 euros; i amb càrrec a 
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
35.090,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de 186.932,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314, un 
import (IVA inclòs) de 260.755,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314, i un import (IVA inclòs) de 161.837,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/20800/93314. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals; CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació; DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

58. – (22000208) INICIAR l'expedient per a la contractació de "GESTIÓ DEL PROGRAMA 
NOVES FAMÍLIES: ACOMPANYAMENT AL REAGRUPAMENT FAMILIAR PER ALS ANYS 
2022, 2023 i 2024", amb núm. de contracte 22000208, mitjançant tramitació urgent, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.576.944,25 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.153.888,50 euros; DECLARAR 
la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a l'expedient; 
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 1.433.585,68 euros i import de l'IVA de 143.358,57 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 249.682,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 788.472,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 538.789,31 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
les clàusules de contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
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59. – (20000251L01-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L01-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut sexual i reproductiva - lot 
1", adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL, amb NIF 
F67190371, per un import total de 31.510,38 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 9.190,53 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 7.595,48 euros i import IVA de 1.595,05 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 22.319,85 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 18.446,16 euros i import IVA de 3.873,69 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

60. – (20000251L02-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2024, el contracte 20000251L02-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de la 
taula BCN - lot 2", adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL, amb NIF 
B60838307, per un import total de 53.403,04 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 7.787,94 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 6.436,31 euros i import IVA de 1.351,63 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 26.701,52 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 22.067,37 euros i import IVA de 4.634,15 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 18.913,58 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 15.631,06 euros i import 
IVA de 3.282,52 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

61. – (20000251L03-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2024, el contracte 20000251L03-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de les 
taules DTES - lot 3", adjudicat a l'empresa SPORA SINERGIES SCCL, amb NIF F63912240, 
per un import total de 150.878,80 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 22.003,16 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
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desglossament següent: un import net de 18.184,43 euros i import IVA de 3.818,73 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 75.439,40 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 62.346,61 euros i import 
IVA de 13.092,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
53.436,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 44.162,18 
euros i import IVA de 9.274,06 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

62. – (20000251L04-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2024, el contracte 20000251L04-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Suport a les persones cuidadores 
- lot 4", adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL, amb NIF 
B60838307, per un import total de 53.456,26 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 7.795,70 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 6.442,73 euros i import IVA de 1.352,97 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 26.728,13 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 22.089,36 euros i import IVA de 4.638,77 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 18.932,43 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 15.646,64 euros i import 
IVA de 3.285,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

63. – (20000251L05-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L05-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Estratègia de salut laboral - lot 
5", adjudicat a l'empresa MOMENTUM LAB S.L, amb NIF B66621061, per un import 
total de 19.972,52 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 5.825,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
4.814,31 euros i import IVA de 1.011,01 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
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suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 14.147,20 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 11.691,90 euros i import IVA de 2.455,30 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

64. – (20000251L06-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L06-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut en marxa: mapa d'actius de 
salut - lot 6", adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL, amb 
NIF F67190371, per un import total de 43.731,12 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 12.754,91 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 10.541,25 euros i import IVA de 2.213,66 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 30.976,21 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 25.600,17 euros i import 
IVA de 5.376,04 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

65. – (20000251L07-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L07-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Ajuntament, organització 
promotora de la Salut - lot 7", adjudicat a l'empresa AIRUN SERVEIS CULTURALS SL, 
amb NIF B61519344, per un import total de 30.416,21 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 8.871,39 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 7.331,73 euros i import IVA de 1.539,66 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 21.544,82 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 17.805,64 euros i import IVA de 3.739,18 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

66. – (20220059) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Fundació 
Autònoma Solidària (FAS), per a l’execució del projecte -PLURI-VERSITAT: avançant cap 
a una universitat compromesa amb el territori, la comunitat i la justícia global-, amb la 
finalitat de transformar la universitat com a agent impulsora de justícia global, 
interconnectada amb el territori i generadora de processos de coneixement 
emancipadors per a donar resposta a reptes globals, que instrumenta l’atorgament de 
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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 55.000,00 euros, equivalent al 50,00% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 110.000,00 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 Fundació Autònoma Solidària (FAS), amb NIF 
G61884359, la despesa total de 55.000,00 euros a càrrec de l'aplicació D/0200/ 
48745/23291 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 del mateix. 

67. – (20220040) APROVAR inicialment les Bases del 6è Concurs de Cartells del Festival per a 
Joves Brot. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 
dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 52 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. TENIR per aprovades definitivament aquestes bases 
específiques, sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període 
d’informació pública. CONVOCAR el Concurs de Cartells del Festival per a Joves Brot 
2022, amb el premi següent: Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Brot, 
dotat amb 1.125,00 euros. ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 15 
dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. AUTORITZAR la 
despesa de 1.125,00 euros amb càrrec a la partida 0200 48101 23221, del pressupost 
de l'any 2022, condicionada a què les Bases específiques estiguin definitivament 
aprovades, i ORDENAR la publicació de les bases i la convocatòria del Concurs de 
Cartells del Festival per a Joves Brot al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Gràcia

68. – (06-CONV-202201) APROVAR el conveni per la cessió d’ús del local situat a la planta 
baixa del carrer Torrent de l’olla 203-217 amb entrada al carrer Nil Fabra 19-25 a 
l’Associació El Jovent Gracienc, per destinar-lo a desenvolupar el seu projecte 
associatiu juvenil, d’acord amb les condicions que es contenen en els documents 
annexos a l'expedient. 
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ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

69. – (22000607) INICIAR l'expedient per a la contractació de "servei de suport administratiu 
i tècnic per a la gestió de mesures alternatives a les sancions i treballs i prestacions en 
benefici de la comunitat, substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat 
de Barcelona, d'acord amb les previsions del Plec de prescripcions Tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000607, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 552.320,14 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
912.925,84 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 456.462,92 euros i import de l'IVA de 95.857,22 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 121.005,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400; un import (IVA inclòs) de 
276.160,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13221 0400, un import (IVA inclòs) de 155.154,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400, 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-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

70. – (2022-0031) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas per a la realització d’activitats de divulgació científica 
per i per a la ciutadania, en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, amb una 
durada de dos anys a comptar des de la formalització del conveni i prorrogable fins a 
dos anys addicionals. 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 de col·laboració, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sants-Montjuïc

71. – (20212070) RECTIFICAR, d’acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
l’error material observat en l’acord d’aquesta Comissió de Govern de data 30 de 
desembre de 2021 pel que s’autoritzava la despesa corresponent per a la gestió cívica 
del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i la Sala Maremar en el 
districte de Sants-Montjuïc, (expedient núm 20212070) en el sentit que on diu 
“DISPOSAR la despesa de 151.255,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària 
número 489.03 924.16 06.03” ha de dir “DISPOSAR la despesa de 151.355,00 euros, 
amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16 06.03” DONAR-NE 
compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.



CG 13/22 INF. 25/27

72. – (20212070) ADJUDICAR la gestió cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita 
Casanellas i la Sala Maremar en el districte de Sants-Montjuïc, a la Unió d’Entitats de la 
Marina, amb NIF G-58441189, per haver obtingut la millor puntuació d’acord amb els 
criteris de valoració establerts a les bases reguladores de la convocatòria per a 
l’adjudicació de la referida gestió cívica, APROVAR el projecte de gestió presentat per 
l’esmentada entitat amb la proposta de preus comunicats; APROVAR el corresponent 
conveni per al seu desenvolupament i FACULTAR el Regidor del Districte de Sants-
Montjuïc, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, per a la seva signatura. DISPOSAR la despesa de 
151.326,67 euros, amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16 06.03 
dels pressupostos de l'exercici 2022, i de 226.990,00 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària número 489.03 924.16 06.03 dels pressupostos de l'exercici 2023 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l'actual. REQUERIR a la Unió d’Entitats de la Marina per tal que, en un termini de cinc 
dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la notificació del corresponent 
requeriment, comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni 
de formalització de la gestió cívica. REQUERIR la mateixa entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’activitat, presenti la 
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i 
memòria justificativa del cost total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

73. – (20212070) ALLIBERAR la quantitat de 28,33 euros, en concepte de baixa respecte de 
l’import de subvenció previst en el procediment de pública concurrència per a la Gestió 
Cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar 
(expedient núm 20212070), i retornar-ho a l'aplicació pressupostària 
D/48903/92416/0603 del pressupost de l'any 2022. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Gràcia

74. – (22C00004) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis per a la 
Gestió i explotació del servei de Bar-cafeteria del Centre Cívic de La Sedeta del Districte 
de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, fins al 30 d’abril de 2024, 
amb un cànon fix mínim de 12.000,00 euros anuals, amb núm. de contracte 22C00004, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit previst a 
l’article 160 i successius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars, els seus annexos i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris

75. – (21XC0004) PRORROGAR el conveni de col·laboració núm. 21XC0004, entre 
l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i la FUNDACION YEHUDI MENUHIN 
ESPAÑA, amb NIF G82260282, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte MUS-
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E, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i 
prevista nominativament al pressupost, per un import de 52.180,00 euros equivalent al 
58,03% del cost total del projecte (89.920,00 euros), i una durada fins al 31 de 
desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3 de la normativa general reguladora 
de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 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 52.180,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/485.68/231.11/06.08 del pressupost per l'any 2022, a favor de 
FUNDACION YEHUDI MENUHIN ESPAñA, amb NIF G82260282, per subvencionar 
l’execució del projecte esmentat. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a 3 mesos, a comptar des del la finalització anual del projecte 
subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d'aquesta, 
justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. 
FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. 

Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (22PL16904) SUSPENDRE, als barris de Camp de l’Arpa i el Clot, en els perímetres 
establerts en el plànol que consta en l’expedient, de conformitat amb l’article 73.1 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i 
d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així 
com l’atorgament de llicències per a la construcció i edificació de nova planta (art. 3.2.a 
ORPIMO), llicències de gran rehabilitació (art. 3.2.b ORPIMO), els comunicats 
immediats per a la intervenció en la distribució, l’estructura o la façana d’un habitatge 
unifamiliar sense increment de volum o sostre ni canvi d’ús (art. 3.4.c ORPIMO), i els 
comunicats i llicències per a la demolició d’edificis (arts. 3.2.i i 3.3.c ORPIMO); 
EXCLOURE de la suspensió les llicències que hagin estat presentades amb anterioritat a 
l’executivitat del present acord; DETERMINAR, que l’àmbit de suspensió és el delimitat 
i grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme; PRECISAR que aquesta suspensió es fa 
amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic 
per a la preservació urbanística i protecció del patrimoni a l’àmbit de referència; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el 
termini de la suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de l’endemà de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) d’aquest l’acord; i 
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 
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EL SECRETARI GENERAL
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