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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de maig de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (010/2022/DSSG) APROVAR el projecte normatiu per a la modificació del Reglament 
Orgànic Municipal per tal d’aplicar la possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i 
de votació remota per mitjans electrònics als membres de les Comissions del Consell 
Municipal; i DONAR-LI el tràmit previst a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal.

2. – (106/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Boronat Pujals 
(mat. 73607) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, on ocupa el lloc de treball d’Assessor 5 (24EEESNEV01), i l’activitat pública 
com a docent associat de la ‘’Maestría Proyecto de Intervención en el Patrimonio 
Territorial, Urbano y Arquitectónico dependiente del Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo y de la Escuela de Arte y Patrimonio’’, ambdós centres de la Universitat 
Nacional de San Martín (Argentina) pel curs acadèmic 2022, des de l’1/08/2022 fins al 
31/12/2022. 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. 

3. – (107/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís Soler Crispi (TIP. 
27298), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS, on ocupa el lloc de treball de Bomber SPCPEIS (codi 
de lloc: 16FC1BIBA03), amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència 
d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte propi de compravenda 
d’alimentació. 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 
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no coincident amb el municipal. El Sr. Soler, 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. 

4. – (112/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Belzunce Barranco 
(mat. 79678) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, desenvolupant el lloc de treball d’Assessor 3 a la Direcció de l'Alcaldia, amb 
codi de lloc 26EEESNEV01, i l’activitat de docent com a professor col·laborador de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/03/2022 fins al 
20/07/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

5. – (2022/125 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Angeles 
Antón Argudo (mat. 32100048) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina per acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior 
en Informació, amb destinació al Departament de Comunicació i Premsa de l’Institut 
Barcelona Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Informació (codi 
de lloc 22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compte propi d’assessorament i creació 
de continguts relacionats amb el sector tecnològic/energètic. 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. 
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6. – (60/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica Blasco 
Arasanz (mat. 6027465), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Art i Història, amb destinació al 
Museu d’Història de Barcelona de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les 
funcions pròpies d’un lloc de treball Cap de Departament de Programes Públics 
[26FAXCCCD01] i l’activitat privada per compte propi, com a administradora de 
l’empresa Sintagma Projectes Culturals, SL, de la qual és sòcia. 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. 

7. – (2022/71 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Roger Jaume Azcona 
Saumell (mat. 3005703), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació 
d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professor de Música 
(24FA1BIBA01), i l’activitat pública com a Professor de Música a l’Escola Municipal de 
Música de l’Ajuntament de Tàrrega i a més, l’activitat pública com a Professor de 
Música a l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Bellpuig. La dedicació 
professional haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, i en especial amb el 
compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona. 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. 

8. – (1/2022 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Riera 
Arteaga (mat. 11100221) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
programa amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al 
Departament Xarxa d’Oficines d’Habitatge de la Direcció de Serveis d’Habitatge de Parc 
Privat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on 
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desenvolupa el lloc de treball d’Atenció a la ciutadania i gestió administrativa (codi 
16FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte propi de serveis editorials de 
maquetació, correcció i preimpressió de novel·les. 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 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. 

9. – (14/2022) APROVAR la Instrucció per al foment de la contractació laboral diversa per 
raons de representativitat i d’eficàcia dels contractes de serveis d’atenció a les 
persones, a través de la definició i aplicació de clàusules socials en els plecs o 
documents que regeixen els procediments d’adjudicació de l’Ajuntament de Barcelona 
i el seu Grup Municipal; PUBLICAR-LA a la Gaseta Municipal de Barcelona, a la seu 
electrònica o al web municipal, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; INSCRIURE-LA al Registre 
Municipal d’Instruccions i Circulars, donant així compliment a l’Acord de la Comissió de 
Govern de 15 d’abril de 2015. 

10. – (21000021L08-004) PRORROGAR per un període comprès des del 21.07.2022 fins al 
20.07.2023, el contracte 21000021L08-004 que té per objecte el servei de tractament 
de la documentació municipal custodiada a l'Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona (Arxiu Intermedi), adjudicat a l'empresa LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS SLU, 
amb NIF B66033150, per un import total de 20.405,10 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'11.237,50 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 9.287,19 euros i import IVA de 1.950,31 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 9.167,60 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 7.576,53 euros i import IVA de 1.591,07 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

11. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 19 de maig de 2022. 

12. – (DP-2022-28495) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició presentat en data 25 
de gener de 2022 per la Sra. María Ángeles Sanahuja Pons, en nom i representació de 
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la mercantil INDICESA L’ILLA, SL contra l’acord adoptat per la Comissió de Govern en 
sessió de 16 de desembre de 2021, pel qual es van excloure dos locals de la seva 
propietat (Montmajor,19-21 botiga 1a i Montmajor,19-21, planta baixa) del 
procediment d’adjudicació per l’adquisició del ple domini, per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, a títol de compravenda, de locals comercials ubicats a la ciutat de 
Barcelona, mitjançant procediment de pública concurrència (lot 1), per no desvirtuar el 
seus arguments de les causes d’exclusió dels esmentats locals, de conformitat amb 
l’Informe jurídic de la Direcció de Patrimoni de data 7 d’abril 2022, que s’adjunta a 
efectes de motivació. 

13. – (3/063-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-063/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 741.713,85 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. 
22050391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

14. – (3/064-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-064/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en la modificació parcial de la incorporació de Romanent de Crèdit al 
Pressupost per a l’exercici 2022, relatiu al Projecte S.17000.013 Pla de Places del 
Districte de Gràcia, per un import de 47.633,69 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 22050995; 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

15. – (202100001LO1 M2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 20000680L01-004 que té per objecte "Serveis de manteniment de la 
pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures de contractació 
pública sostenible, Lot 1 Zona Oest (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, 
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi)", adjudicat a l'empresa FIRTEC SAU, 
amb NIF A60493582, per un import màxim d'1.000.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.000.000,00 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 826.446,28 euros i import 
IVA de 173.553,72 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504. FIXAR en 41.322,31 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia,Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

16. – (202100001LO2 M2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 20000680L02-004 que té per objecte "Servei de manteniment de paviments 
de les calçades i en els casos que sigui necessari, dels paviments de les voreres de la 
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ciutat de Barcelona (2021-2024), amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 
2 Zona Est (Districtes Municipals de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí)", adjudicat a l'empresa UTE ELSAN-AMSA PAVIMENTS, amb NIF 
U02879237, per un import màxim d'1.000.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició 
de la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.000.000,00 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 826.446,28 euros i import IVA de 
173.553,72 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 
0504. FIXAR en 41.322,31 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (20220011M) DESIGNAR la Sra. Lourdes Conesa Cañabate, cap del Dept. de Projectes i 
Obres de la Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà, en substitució del Sr. 
Alberto Soriano Ruiz, Tècnic del departament d'Espai Urbà, responsable del contracte 
núm. 21003159, exp. 20220011, que té per objecte el Servei pels treballs derivats de la 
gestió operativa de la ciutat de Barcelona (2022-2023), amb mesures de contractació 
pública sostenible, per raons de reorganització dels treballs, tal i com consta a l'informe 
tècnic que obra a l'expedient. NOTIFICAR el present acord. PUBLICAR la present 
resolució al perfil del contractant. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia,Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

18. – (BC 2022/056) APROVAR el Projecte de millora de la senyalització vertical a la ciutat de 
Barcelona, 2022-2023, d’iniciativa municipal, d'acord amb els informes tècnics 
municipals emesos pels Responsables de l’Espai Públic afectats que qualifiquen 
l’actuació amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que 
figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduït, per 
un import de 999.188,74 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 (TRLLMRLC); 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sants-Montjuïc

19. – (22ju185) APROVAR inicialment el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la societat Ecoenergies per al desplegament de la xarxa de climatització 
centralitzada a l’àmbit de la Modificació puntual del PGM per a ajuts del Pla de la 
Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca. TRAMETRE una còpia compulsada del 
conveni signat a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 309.3 del Reglament d’obres, serveis i activitats 
de Catalunya. SOTMETRE a informació pública el present Conveni pel termini d’un mes, 
atès el seu caràcter d’urbanístic, de conformitat amb els articles 104 del Text Refós de 
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la Llei d’urbanisme i 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial des la Província i en un dels diaris de major difusió amb el benentès que 
si transcorregut el termini no s’han presentat al·legacions en contra esdevindrà aprovat 
definitivament sense la necessitat d’adoptar un nou acord. NOTIFICAR el present acord 
als interessats als efectes corresponents. FACULTAR el gerent de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme la signatura del present conveni i dels actes que se’n derivin. 

20. – (22g215) APROVAR inicialment, a l'empara dels apartats 1 i 2 de l'article 119 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 129 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per 
mitjà del qual es va aprovar el Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; la 
modificació del sistema d'actuació de la unitat d'actuació 2 de Pla Especial d'ordenació 
de l'illa delimitada pels carrers de Sants, Munné i Riera Blanca, previst actualment pel 
sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, i substituir-lo pel sistema 
d'actuació d'expropiació, pels motius que, justificadament i raonats, figuren en 
l'informe del Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 21 d'abril de 2022. SOTMETRE'L a 
informació pública durant el termini d'un mes per al·legacions, mitjançant inserció 
d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més 
circulació de la província i al Tauler d'Edictes de la Corporació, amb audiència 
simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 

21. – (3BD 2022/049) APROVAR el projecte executiu per les actuacions de millora puntuals 
als jardins de la Rambla de Sants, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb una 
B, favorable amb observacions o condicions d’execució d’obres que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
671.626,87 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona BOPB, a la Gaseta municipal i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Andreu

22. – (22SD0070PO) APROVAR el “Projecte bàsic i d’execució de les Actuacions de 
conservació i manteniment en edificis de nínxols del cementiri de Sant Andreu, 
corresponent a la fase 19 de l’etapa 1 del Pla Director 2019, de la ciutat de Barcelona” 
d’iniciativa municipal, promogut per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica (ICT) de 22 d’abril de 2022 emès en sentit favorable i 
amb l’informe d’Auditoria de febrer de 2022, que consten degudament incorporats a 
l’expedient i que es donen per reproduïts, amb un pressupost de coneixement de 
l’administració d'1.329.558,76 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, de 
conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 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 
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de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler d’Edictes Municipal. 
COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees municipals implicades. 

Districte de Sant Martí

23. – (10-2022CTP-00001) APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de construcció de les 
noves pistes en substitució des pistes preexistents a l’espai esportiu situat a l’àmbit 
dels carrers de Lluís Borrassa, Sant Ramon de Penyafort i els carrers Salern i de Felip de 
Malla al Districte de Sant Martí a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte de data 3 de maig de 2022 que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un 
pressupost d’execució contractual d'1.097.364,14 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveuen els art. 37 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS), en concordança amb els art. 231 a 236 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 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 (TRLLMRLC), 93 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL), 134 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), i 
3.2 del Decret d’Alcaldia de 26 de gener de 2010; SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA 
dit projecte, durant un termini de trenta (30) dies hàbils d’acord amb l’article 63.2 del 
ROAS, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents, abans de la seva aprovació definitiva per l’òrgan municipal competent, 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. Tot això, sens perjudici de 
que, als efectes del previst a l’article 231.1 LCSP i en l’apartat 11.2 del Decret d’Alcaldia 
de 17 d’abril de 2012, es pugui iniciar la licitació de les obres, condicionant-se la seva 
adjudicació a l’aprovació definitiva del projecte d’obra. 

24. – (22SD0073P) APROVAR inicialment el “Projecte constructiu de la infraestructura de 
l’estació de recàrrega elèctrica per a autobusos (EREA) de la línia H12 a la parada de La 
Verneda-Concili de Trento”, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, per 
un import de 2.196.375,46 euros, el 21% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 3 de juny de 2021 amb 
classificació “B” (favorable amb observacions o condicions d’obra), i amb l’informe 
d’auditoria de novembre de 2021, que consten a l’expedient i que es donen per 
reproduïts, de conformitat amb 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 al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, en relació a l’article 83.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar a partir del dia 
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següent de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler d’Edictes Municipals, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. NOTIFICAR el present acord a la part 
interessada i COMUNICAR-LO a les direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (22g123) APROVAR inicialment, l’empara dels apartats 1 i 2 de l’article 119 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 a l’empara de l’article 129 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, per mitjà del qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya; la modificació de la modalitat d’actuació del Subsector 1 del PERI Llull-
Pujades (Ponent), prevista actualment pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
cooperació, i substituir-la per la modalitat de compensació bàsica, pels motius que, 
justificadament i raonada, figuren en l’informe del Departament de Reparcel·lacions de 
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 22 
d’abril de 2022. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d'un mes per 
al·legacions, mitjançant la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels 
diaris de més difusió de la província amb audiència simultània a les persones 
interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 

26. – (21ju345) APROVAR definitivament, a l’empara del que estableixen la Disposició 
Addicional Cinquena apartat 4, b), del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 2 d’agost i l’article 36 i següents de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge la “Declaració d’Àrea de 
Conservació i Rehabilitació als carrers de Messina 1-11, Epir 2-6, Rodes 2-6, Marsala 6-
10 i Tarbà 2-12 del barri del Besòs i el Maresme”, al Districte de Sant Martí, a 
Barcelona, d’iniciativa pública, en els termes que figuren al document de declaració 
d’àrea de conservació i rehabilitació de les finques indicades i l’informe de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme de 2 de maig de 2022 que figuren a l’expedient, i que es donen 
per reproduïts a efectes de motivació. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (22001411) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de Traducció i 
Mediació Intercultural (STMI), amb mesures de contractació pública sostenible", amb 
núm. de contracte 22001411, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.262.888,69 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.524.361,26 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 1.148.080,63 euros i import 
de l'IVA de 114.808,06 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 373.676,65 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22703/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 257.767,69 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/23161 0200, un 
import (IVA inclòs) de 631.444,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/23161 0200; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'article 103 LCSP. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de les Corts

28. – (22000086) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent a la dinamització i la 
gestió del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx, amb mesures de contractació pública 
sostenible, núm. de contracte 22000086, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 455.768,46 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.506.672,60 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 376.668,15 euros i import de l'IVA de 79.100,31 euros; i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 113.942,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 
341.826,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711. 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'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

29. – (22S05748) APROVAR les bases específiques que han de regir la convocatòria per a 
l’any 2022 del concurs de Cartells de la Festa Major de Les Corts. AUTORITZAR la 
despesa màxima de 1.000,00 euros, que anirà amb càrrec del codi econòmic 48101, 
programa 33811, del pressupost de l'any 2022, per fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi. CONVOCAR el concurs de Cartells de la Festa Major de Les Corts de 
l’any 2022, de conformitat amb les bases generals reguladores aprovades 
definitivament. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques 
del concurs de cartells de la Festa Major de Les Corts de l’any 2022 mitjançant la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 
tauler d’edictes electrònic i en el web del Districte de Les Corts. ESTABLIR, de 
conformitat amb les bases específiques, un termini de presentació de quinze dies 
hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci corresponent 
al Butlletí Oficial de la Província. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi

30. – (18005015-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.08.2022 fins al 
31.07.2023, el contracte 18005015-004 que té per objecte la gestió, dinamització i 
coordinació del Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalban, del Centre Cívic l'Elèctric i 
del Casal de Barri Can Rectoret, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a 
l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, per un import total de 
584.114,83 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 250.086,13 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 
206.682,75 euros i import IVA de 43.403,38 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0605. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 334.028,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 276.056,78 euros i import IVA de 57.971,92 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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