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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE MAIG DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 5 de maig de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (85/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Silva Rodríguez 
(mat. 78366) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com 
a advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la representació i 
defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells 
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin 
relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (88/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Alvarez Rodriguez 
(mat. 77372) entre la seva activitat municipal com a personal laboral Indefinit no fix 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior de Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat 
privada per compte d'altri d’assessorament jurídic a l’Associació en Defensa dels Drets 
de les Dones GENERA. 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 
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servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (92/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Morera Schultes 
(mat. 76911) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució 
amb la categoria professional de Gestor d'administració general, amb destinació a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de 
treball de Gestor d'Administració General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per 
compte propi de traducció i correcció de jocs de rol. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (109/2022) APROVAR la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Director/a 
del Museu del Disseny adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la 
Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i APROVAR les bases que han de 
regir aquesta convocatòria (I.D. S 08007010). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la 
Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (111/2022) APROVAR la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Director/a 
de Memòria, Història i Patrimoni de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 08004845). 
PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (18003448L01-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L01-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 1: Gerència Recursos, Districte de Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa 
UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF., amb NIF U67421511, per un import total de 
2.248.934,95 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import d'1.311.878,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
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aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 364.909,86 euros i import IVA de 76.631,07 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 719.287,44 euros i 
import IVA de 151.050,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0705. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 937.056,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 260.649,89 euros i import IVA de 54.736,48 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 513.776,74 euros i 
import IVA de 107.893,11 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (18003448L02-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L02-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 2: Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un 
import total de 2.064.528,74 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'1.204.308,43 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 632.309,50 euros i import IVA de 132.784,99 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0200; un import 
net de 362.986,73 euros i import IVA de 76.227,21 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0602. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 860.220,31 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 259.276,23 euros i import IVA de 54.448,01 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0602; un import 
net de 451.649,64 euros i import IVA de 94.846,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (18003448L03-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L03-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 3: Gerència de Seguretat i Prevenció, Gerència d’Ecologia Urbana), 
adjudicat a l'empresa UTE API MOVILIDAD, SA-ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, 
S.A., amb NIF U88376264, per un import total d'1.585.023,19 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 924.596,87 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 188.789,92 euros i 
import IVA de 39.645,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0500; un import net de 575.339,73 euros i import IVA de 120.821,34 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0400. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
660.426,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
134.849,93 euros i import IVA de 28.318,49 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0500; un import net de 410.956,94 euros i import IVA 
de 86.300,96 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 
0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (18003448L04-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L04-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 4: Districte de Sants-Monjuïc, Districte de les Corts), adjudicat a 
l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, amb NIF B61563169, per un import 
total d'1.241.701,58 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 724.325,92 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 153.200,26 euros i import IVA de 32.172,06 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604; un import net de 445.416,20 euros i 
import IVA de 93.537,40 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 517.375,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 109.428,76 euros i import IVA de 22.980,04 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604; un import net de 318.154,43 euros i 
import IVA de 66.812,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (18003448L05-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L05-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Districte de Gràcia), adjudicat a 
l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 5 CON, amb NIF U67421529, per un 
import total d'1.005.084,34 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 586.299,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
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desglossament següent: un import net de 268.525,58 euros i import IVA de 56.390,37 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0606; un import 
net de 216.019,21 euros i import IVA de 45.364,04 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0605. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 418.785,14 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 191.803,98 euros i import IVA de 40.278,84 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0606; un import 
net de 154.299,44 euros i import IVA de 32.402,88 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0605, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (18003448L06-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L06-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 6: Districte d’Horta-Guinardó, Districte de Nou Barris), adjudicat a 
l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 6 CON, amb NIF U67421552, per un 
import total d'1.912.669,67 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'1.115.723,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 497.531,22 euros i import IVA de 104.481,56 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0608; un import 
net de 424.554,71 euros i import IVA de 89.156,49 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0607. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 796.945,69 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 355.379,44 euros i import IVA de 74.629,68 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0608; un import 
net de 303.253,36 euros i import IVA de 63.683,21 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0607, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (18003448L07-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L07-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 7: Districte de Sant Andreu, Districte de Sant Martí), adjudicat a 
l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, amb NIF B61563169, per un import 
total de 2.180.022,78 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import d'1.271.679,95 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 561.291,69 euros i import IVA de 117.871,25 amb tipus impositiu 21% a 
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l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0610; un import net de 489.683,48 euros i 
import IVA de 102.833,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0609. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 908.342,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 400.922,64 euros i import IVA de 84.193,75 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0610; un import net de 349.773,92 euros i 
import IVA de 73.452,52 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (18003434L05-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003434L05-004 que té per objecte la contractació del lloguer de material 
d'infraestructures per als actes organitzats al Districte de les Corts Lot 5, adjudicat a 
l'empresa SERVEIS L'ESPECTACLE RULOT, SLU, amb NIF B67068874, per un import 
màxim de 22.033,00 euros IVA inclòs, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 22.033,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 18.209,09 euros i import IVA de 3.823,91 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604. FIXAR en 910,45 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui al departament de Contractació de la 
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

14. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 12 de maig de 2022.

15. – (20002566L01-001) PRORROGAR per un període comprès des del dia 16.06.2022 fins al 
dia 15.06.2023, el lot 1 del contracte número 20002566L01- 001, que té per objecte el 
servei d’assistència tècnica per a l’organització i captació de patrocinis de la 7ena 
edició del "Dia de la comunitat internacional de Barcelona" i l’organització d’activitats 
de dinamització durant l’any, adjudicat a l'empresa BOTH PEOPLE & COMMS SL, amb 
NIF B62934682, per un import total de 142.562,20 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 114.049,76 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 94.256,00 euros i import IVA de 19.793,76 
euros, tipus impositiu del 21 per cent, a l'aplicació pressupostària, D/22703/43322 
0700. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
28.512,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 23.564,00 
euros i import IVA de 4.948,44 euros, tipus impositiu del 21 per cent, a l'aplicació 



CG 17/22 INF. 7/15

pressupostària D/22703/43322 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient al pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia 
i Hisenda. 

16. – (22XC0017) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la realització del Projecte 
Dissenyem Comerç-Unió de comerciants Fabra Centre, dirigit a la revitalització del 
comerç de proximitat vinculat a l'eix comercial de Nou Barris-Unió de comerciants 
Fabra Centre, a través d'accions impulsades per estudiants de disseny i considerat 
d'especial interès social i públic per a la ciutat per la seva orientació cap a l'impuls 
sectorial, el foment del talent emergent, l'efecte multiplicador de les accions del 
projecte i el posicionament de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un 
import de 20.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48903/43335 
del Pressupost de l'any 2022 a favor del Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, com a contribució de l'Ajuntament de Barcelona en la seva condició de 
partícip del projecte; FACULTAR Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor de 
Turisme i Indústries Creatives, per a la signatura del conveni. 

17. – (SD-026-2022) SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, l’aprovació de la proposta de 
modificació del conveni formalitzat l’any 2019, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, relatiu al desenvolupament del protocol general del pla de 
xarxa de governs locals 2020-2023, que proposa modificar tant les anualitats com els 
projectes que s’indiquen en l’expedient.

18. – (SD-20-2022) SOL·LICITAR, a l’empara d’allò establert a la “Estrategia de sostenibiliad 
Turística en Destinos”, aprovada per la Conferencia Sectorial de Turismo, de 29 de 
març de 2022, i de la convocatòria publicada a la seu electrònica del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo del Gobierno de España, en nom de l’Ajuntament de 
Barcelona, la concessió de la subvenció relativa a la convocatòria extraordinària 2022, 
del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. FACULTAR el gerent de 
l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, el senyor Albert Dalmau Miranda 
per tal que, en nom i representació de la Corporació municipal, pugui formular la 
pertinent sol·licitud dins el termini establert a la convocatòria, així com la resta de 
tràmits que siguin requerits fins a la seva resolució. 

19. – (22S05372) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'ASSOCIACIÓ BARCELONA TIME USE INICIATIVE FOR A HEALTHY SOCIETY per la 
realització del Projecte "Impuls de les polítiques d'ús del temps en les agendes 
institucionals i organització de la TIME USE WEEK 2022 i 2023" dirigit a l'impuls de les 
polítiques d'ús del temps a nivell internacional per aconseguir que aquestes estiguin a 
l'agenda política de les institucions públiques internacionals i locals i convertir 
Barcelona i Catalunya en referents internacionals dels usos del temps en la propera 
dècada i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 
de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
125.000,00 euros, que correspon al 35,21% del cost total del Projecte per import de 
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355.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en l'expedient, AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
70.000,00 euros corresponents a l'any 2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària del 
Pressupost de l'any 2022, número 0700/48519/43336, 2022 i amb càrrec a la mateixa 
partida del Pressupost 2023, l'import de 55.000,00 euros, condicionada aquesta 
darrera anualitat 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, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el previst al conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, 
l'Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Economia i Hisenda. 

20. – (121/2022) APROVAR la convocatòria de concurrència no competitiva APARADORS 
VIUS 2022, per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Subvencions 
per a la Reactivació de les Activitats Econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de 
Barcelona, que té per objectiu millorar l’atractivitat exterior del comerç i en 
conseqüència la dels carrers comercials a partir del canvi de persianes exteriors per 
altres que possibilitin veure l’interior de la botiga quan l’establiment està tancat. 
CONVOCAR el procediment, en règim de concurrència no competitiva, per a 
l’atorgament de subvencions per aparadors vius 2022. PUBLICAR la convocatòria al 
BOPB i a la Gaseta Municipal. AUTORITZAR la despesa d’1.000.000,00 euros, destinada 
a la convocatòria 2022 del Programa de Subvencions PER A LA REACTIVACIÓ DE LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES: APARADORS VIUS 2022, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0700/77005/15131, de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica; ESTABLIR el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022. 

21. – (131/2022) APROVAR la Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per 
l’enllumenat de Nadal de les vies públiques a la ciutat de Barcelona, any 2022, a 
l'empara de les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament de subvencions per a 
l’enllumenat de Nadal, publicades al BOPB del dia 9 de febrer de 2021. CONVOCAR el 
procediment en règim de concurrència competitiva, relatiu a les subvencions 
adreçades a donar suport a les associacions territorials de comerciants per 
l’enllumenat nadalenc de la ciutat de Barcelona any 2022. OBRIR el termini de 
presentació de sol·licituds que serà de 20 dies hàbils, els quals començaran a comptar a 
partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa per un import de 800.000,00 euros per 
aquesta convocatòria per a l’atorgament de subvencions per l’enllumenat de Nadal de 
les vies públiques a la ciutat de Barcelona any 2022, amb càrrec a la partida 
pressupostària 0700 48901 43141 del Pressupost municipal de l’exercici 2022. 
ORDENAR la publicació de l’esmentada convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i 
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. 

22. – (22XP0036) PRORROGAR el contracte 22XP0036, que té per objecte el lloguer del local 
del carrer Aragó,326-328, on s'ubica l'OAC del Districte de l'Eixample, a favor 
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d'ARAGON 326,CB, amb NIF E65885220, per un termini de 4 anys (del 20 de juliol del 
2022 al 19 de juliol del 2026) i una renda mensual de 10.284,00 euros i més IVA 21%, 
mitjançant la nòmina de lloguer amb la subjecció a les normes de la Llei 
d'arrendaments urbans. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte, 
corresponent a la 4ª pròrroga i última, per un import de 597.294,72 euros(dels quals 
493.632,00 euros corresponen al preu net i els restants 103.662,72 euros a l'IVA 21%), 
amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix document, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

23. – (DP-2021-28095) REBUTJAR l’oferta de venda a l’Ajuntament de Barcelona, del local 
comercial situat al carrer Mercaders, 10 i carrer Sidé, 1, de Barcelona, presentada per
el Sr. Jorge Ramírez Martinell, la societat LBP CONQUEST, SL amb NIF B60443710, i la 
societat CONFIPRES, SA, amb NIF A58630898, en qualitat de propietaris de dit local, 
atesa la seva comunicació de 28 d’abril de 2022, en la qual manifesten que no poden 
lliurar el local lliure, vacu i expedit en el moment de la formalització de la compravenda 
prevista pel dia 17 de maig de 2022, essent aquesta circumstància constitutiva de 
l’incompliment previst a la clàusula 14 del plec regulador del procediment d’adquisició 
de locals comercials ubicats al districte de Ciutat Vella mitjançant procediment de 
pública concurrència; MODIFICAR l’acord de Comissió de Govern de 16 de desembre de 
2021, pel qual es va aprovar l’adjudicació de l’adquisició de locals comercials ubicats al 
districte de Ciutat Vella mitjançant procediment de pública concurrència, en el sentit 
de DEIXAR SENSE EFECTE l’adquisició del local del carrer Mercaders, 10 i carrer Sidé, 1, 
per les raons exposades, i conseqüentment, ANUL·LAR l'autorització, disposició i 
obligació dels assentaments amb el següent detall: import de 98.056,00 euros, a favor 
del Sr. Jorge Ramírez Martinell, assentament 7001060461; import de 98.056,00 euros, 
a favor de la societat LBP CONQUEST, SL, amb NIF B60443710, assentament 
7001060462; import de 98.055,99euros, a favor de la societat CONFIPRES, SA, amb NIF 
A58630898, assentament 7001060463. 

24. – (DP-2021-28096) ACCEPTAR la renúncia a la venda a l’Ajuntament de Barcelona, del 
local ubicat al carrer Bruc núm.144, semisoterrani N02, presentada pel senyor Max 
Canher Picallo i per la senyora Joana Canher Picallo, mitjançant comunicació en data 28 
d’abril de 2022 com a coopropietaris del local mencionat, segons s’acredita en 
l’expedient, MODIFICAR l’acord de Comissió de Govern de data 16 de desembre de 
2021, pel qual es va aprovar l’adquisició de locals comercials ubicats a la ciutat de 
Barcelona, mitjançant procediment de publica concurrència, en el sentit de deixar 
sense efecte l’adquisició del local situat al carrer Bruc núm.144, semisoterrani N02 
atesa la renúncia esmentada i conseqüentment ANUL•LAR l'autorització, disposició i 
obligació dels assentaments amb el següent detall: import 122.431,73 euros, a favor 
del Sr. Max Canher Picallo, amb NIF 47888142A, assentament 7001061466, import 
122.431,72 euros, a favor de la Sra. Joana Canher Picallo, amb NIF 47888143G, 
assentament 7001061471. 

25. – (DP-2021-28233) DESESTIMAR la petició de data 4 d’abril de 2022, presentada per la 
Sra. Margarita Barbany Pont i la societat CARROCERIAS BARBANY, SA, en qualitat de 
propietaris de la nau industrial situada al carrer Costa Brava, 18-20, de Barcelona, per 
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la qual sol·liciten l’ampliació de termini addicional fins el 31.12.2022 per formalitzar la 
compravenda de l’esmentada nau, i facilitar el trasllat de la seva activitat, i en 
conseqüència, REBUTJAR l’oferta de venda a l’Ajuntament de Barcelona, de la nau 
industrial situada al carrer Costa Brava, 18-20, de Barcelona, presentada per la Sra. 
Margarita Barbany Pont i la societat CARROCERIAS BARBANY, SA, amb NIF A08820714, 
en qualitat de propietaris de dita nau, atesa la seva comunicació de data 4 d’abril de 
2022, en la qual manifesten que no poden lliurar la nau lliure, vàcua i expedita en el 
moment de la formalització de la compravenda prevista pel dia 25 de maig de 2022, 
essent aquesta circumstància constitutiva de l’incompliment previst a la clàusula 14 del 
plec regulador del procediment d’adquisició de naus industrials ubicades a la Zona del 
Besòs - La Sagrera mitjançant procediment de pública concurrència, d’acord amb 
l’informe jurídic de la Direcció de Patrimoni, obrant a l’expedient, que es dona per 
reproduït a efectes de motivació; MODIFICAR l’acord de Comissió de Govern de data 
30 de desembre de 2021, pel qual es va aprovar l’adjudicació de l’adquisició de naus 
industrials ubicades a la Zona del Besòs - La Sagrera mitjançant procediment de pública 
concurrència, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE l’adquisició de la nau del carrer 
Costa Brava 18-20, per les raons exposades, i conseqüentment, ANUL·LAR 
l'autorització, disposició i obligació dels assentaments amb el següent detall: import de 
771.232,34 euros, a favor de la Sra. Margarita Barbany Pont, assentament 
7001066557; import de 685.609,82 euros, a favor de la societat CARROCERIAS 
BARBANY, SA, amb NIF A08820714, assentament 7001066558. 

26. – (3/061-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-061/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 410.121,09 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. 
22042991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

27. – (22SD069DC) APROVAR inicialment el decret de modificació de l’Annex I del Títol 2, 
sobre la protecció a l’atmosfera, i de l’Annex II del Títol 4, relatiu a la contaminació 
acústica, de l’Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel 
Consell Plenari en sessió de data 25 de febrer de 2011, d’acord amb l’establert a la seva 
disposició addicional primera. SOTMETRE'L a informació pública per a la presentació 
d’al·legacions per un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. ESTABLIR que, 
en cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública, 
l’aprovació inicial del decret esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i, en 
aquest cas, PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
municipal de Barcelona i en el web municipal. 

28. – (20220124A) INICIAR l'expedient que té per objecte el "Contracte d'actuacions de 
reparació, substitució i millora d'elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona 
amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22001046, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
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pressupost base de licitació d'1.000.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 991.735,54 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 826.446,28 euros 
i import de l'IVA de 173.553,72 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 250.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 500.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504, un 
import (IVA inclòs) de 250.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504; 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. 

29. – (20210198D) ADJUDICAR el contracte núm. 21001930, que té per objecte "Mixt 
subministrament i instal·lació de noves cruïlles semaforitzades en vies de la xarxa 
bàsica de mobilitat i desinstal·lació de la semaforització en cruïlles existents en zones 
pacificades a la ciutat de Barcelona, per tal de millorar la seguretat viària en els seus 
entorns, amb mesures de contractació pública sostenible." a KAPSCH TRAFFICCOM 
TRANSPORTATION SA amb NIF A78107349 de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim 
d'1.200.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, amb una baixa 
del 47,30% sobre els preus unitaris de sortida, dels quals 991.735,54 euros 
corresponen al preu net i 208.264,46 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 400.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 
0504; un import (IVA inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 49.586,78 euros. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Roberto Rios de Dios, Tècnic de la 
Direcció de Mobilitat. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

30. – (20200243S) ACORDAR la suspensió de l'execució del contracte 20001089, que té per 
objecte "Redacció del projecte executiu de millora, execució de la remodelació i 
posterior manteniment de dos ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte Horta-
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Guinardó" adjudicat a TK ELEVADORES ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, des del 24 de 
març de 2022 al 19 de maig de 2022, d'acord amb els informes tècnics que obren a 
l'expedient i en virtut del que disposa l'article 208 del la Llei 9/2017 de Contractes del 
sector Públic. NOTIFICAR aquest acord a l'empresa adjudicatària per a que, en el 
termini màxim de 2 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació, signi 
l'Acta corresponent. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

31. – (21PL16870) MANTENIR la suspensió de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 
89.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del 
Pla Especial Urbanístic per a la concreció d’ús i ordenació de l’equipament situat a 
l’Avinguda de Vallvidrera 73; promogut per LIAT NET SA, atesa l’existència de motius 
determinants, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat 
amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar la tramitació 
del planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat 
d’aquest procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present 
acord als promotors del Pla. 

Districte d'Horta-Guinardó

32. – (7BC2022/012) APROVAR inicialment el Projecte Revisat del Projecte executiu de 
tancament de la Bateria Antiaèria i del Projecte executiu d’arranjament i connexió del 
camí que envolta la Bateria Antiaèria, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, que 
inclou les següents actuacions relatives a ambdós projectes: (i) tancament de la Bateria 
Antiaèria, per un import d’1.201.313,92 euros IVA inclòs i (ii) d’arranjament i connexió 
del camí que envolta la Bateria Antiaèria, per un import de 464.977,64 euros IVA inclòs, 
tots ells d’iniciativa municipal, els quals ascendeixen a un import total d’1.666.291,56 
euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb els Informes Tècnics 
dels Projectes (ITP) de dates 25 de novembre i 11 de desembre de 2020 
respectivament i ambdós amb classificació B (favorable, amb observacions o condicions 
d'execució d'obra), que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, 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), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

33. – (7BD 2022/016) APROVAR el Projecte modificat de la reforma parcial de la planta baixa 
del Casal Pirineus, situat al C. Josep Serrano 59-71, al barri de Can Baró, al Districte 
d'Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
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serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, 
Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Edificació de BIMSA i l’Informe Jurídic de 
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 
reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista 
ascendeix a 1.061.426,25 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu 
del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (913.530,85 euros, 
21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades (147.895,40 euros, 21% IVA 
inclòs) consistents a grans trets en: el reforç estructural del sostre de la sala d’actes, 
millora del condicionament i aïllament acústic de la sala, incorporació de climatització a 
l’edifici B, instal·lació sistema antintrusió, modificació seients sala d’actes, instal·lació 
requerida per a audiovisuals i canvis de sistemes constructius per a millorar l’eficiència 
energètica, i que representen el 16,19% d’increment sobre el contracte signat per 
l’adjudicatari i del 14,54% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre el 
Pressupost d’Execució per Contracte d’1.017.425,66 euros, contingut dins el 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la 
Comissió de Govern en sessió del 8 d'abril de 2021 (1.043.753,65 euros); PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sant Andreu

34. – (22SD0076CO) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
Sant Adrià del Besòs, i les entitats mercantils ACCIONA INMOBILIARIA SLU i AMAZON 
ROAD TRANSPORT SPAIN SL, per la implementació de millores de mobilitat generada 
per la implantació de l’activitat logística de l’empresa AMAZON en el barri del Bon 
Pastor de Barcelona. FACULTAR la segona tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la signatura del conveni, així com per la formalització de tots els actes 
que se’n derivin d’aquest. 

35. – (9BD2022/038) APROVAR inicialment el Projecte d’enderroc dels equipaments situats 
al carrer de Bonaventura Gispert, 37-47, al barri de La Sagrera, al Districte de Sant 
Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat 
Tècnica del Projecte que qualifica el projecte amb una B, favorable amb observacions o 
condicions d’execució d’obres, que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 537.303,75 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), termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i NOTIFICAR als interessats en aquest 
procediment. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

36. – (21002909L03) ADJUDICAR el contracte núm. 21002909L03, que té per objecte la 
"Revisió de la memòria tècnica i econòmica i documents justificatius de projectes de 
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convocatòria de subvenció i de subvencions directes atorgades per la Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional" a TECUM CONSULTORIA EN PROGRAMES DE 
DESENVOLUPAMENT, SL amb NIF B62522164 de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 199.468,50 euros IVA inclòs dels 
quals 164.850,00 euros corresponen al preu net i 34.618,50 euros a l'IVA i d'acord amb 
els següents preus unitaris ofertats: Revisió dels informes de seguiment (memòria 
tècnica i memòria econòmica) dels projectes pluriennals de subvencions ordinàries 
(primers informes de seguiment-1r IS): 285 euros (sense IVA) Revisió dels informes de 
seguiment (memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes pluriennals de 
subvencions ordinàries (altres - IS): 333 euros (sense IVA) Revisió dels informes finals 
(memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes anuals de subvencions 
ordinàries: 285 euros (sense IVA) Revisió dels últims informes de seguiment (memòria 
tècnica i memòria econòmica) + informes finals (memòria tècnica) dels projectes 
pluriennals de convocatòries: 445 euros (sense IVA) Revisió dels informes de seguiment 
(memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes pluriennals de subvencions 
directes (primers informes de seguiment-1r IS directes): 244 euros (sense IVA) Revisió 
dels informes finals (memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes anuals de 
subvencions directes: 244 euros (sense IVA) Revisió dels últims informes de seguiment 
(memòria tècnica i memòria econòmica) + informes finals (memòria tècnica) dels 
projectes pluriennals de subvencions directes: 340 euros (sense IVA) Estudi de les 
modificacions: 47 euros (sense IVA) Tasques de coordinació i gestió: 43 euros (sense 
IVA). DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 99.734,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200; un 
import (IVA inclòs) de 99.734,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 8.242,50 euros i RETENIR la garantia definitiva del 
preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte David Llistar 
Bosch. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (20210340-22XC0066) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera en l’àmbit de 
facilitar l’accés a la salut ocular a les persones derivades des de serveis socials amb 
informe de risc de vulnerabilitat, beneficiàries de la targeta solidària i la targeta rosa 
amb una vigència de 18 mesos des del dia següent a la seva formalització, prorrogable 
expressament fins un màxim de dos anys per acord de les parts. FACULTAR la Ima. Sra. 
Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea de Drets Socials per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

38. – (2022-0055) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya per regular la col·laboració d’ambdues institucions en 
projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de recerca i la 
ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 2022 i 
prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura 
de l'esmentat conveni marc, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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