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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 12 de maig de 2022

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 12 de maig de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada 
Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz 
Cid, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 
Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín 
Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol i Joan Ramon Riera 
Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jaume 
Collboni Cuadrado, Laura Pèrez Castaño, Marc Serra Solé, Pau Gonzàlez Val i Maria 
Rosa Alarcón Montañés.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera 
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a 
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (EM 2022-05-10) APROVAR la dissolució i extinció formal del "Patronato de viviendas 
para funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona". APROVAR la successió de 
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l’Ajuntament de Barcelona en tots els drets i deures del Patronato. NOTIFICAR el 
present acord a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. 

RETIRADA

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (02 OOFF2022) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de 
l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana per a l'exercici de 2022 i successius, aprovada provisionalment pel Plenari del 
Consell Municipal en data 25 de març de 2022, en el sentit dels informes que obren a 
l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentada modificació de l’Ordenança Fiscal 
de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. PUBLICAR 
aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

3. – (EM 2022-05-09) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, 
Barcelona Activa, SAU SPM, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona 
Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 
anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2021, integrats pel balanç, el compte de 
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria. APROVAR els informes de gestió de 2021 d’Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA SPM, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA. APROVAR l’informe de gestió i l’estat d’informació 
no financera de Barcelona de Serveis Municipals, SA, com aquests mateixos 
documents relatius als comptes anuals consolidats del grup format amb les societats 
dependents, tancats a 31 de desembre de 2021. APROVAR l’informe de gestió de 
2021 que inclou l’estat d’informació no financera de Barcelona Activa, SAU 
SPM. APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2021 pels administradors 
respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici 
tancat a 31 de desembre del 2021, segons document que consta a l’expedient. 

4. – (EM 2022-05-07) APROVAR la renúncia de l’Ajuntament de Barcelona a comptar amb 
un representant municipal que actuï com a membre del Patronat de la Fundació 
Privada de la Pagesia de Catalunya. PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia del Sr. 
Álvaro Porro González com a membre del patronat de la Fundació i, en conseqüència, 
deixar sense efecte la designació del mateix efectuada per part de l’Ajuntament per tal 
d’actuar com a representant municipal en el referit patronat. NOTIFICAR l’acord al 
patronat de la Fundació i facultar el/la Regidor/a competent en la matèria per a la 
signatura dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat 
d’aquest acord, així com la inscripció de la renúncia al Registre de Fundacions. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

5. – (2021-0057) DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’entitat Asociación para la 
Transparencia y la Calidad Democrática, amb números de registre 20229191589 i 
20220174997 i per la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras Equipamientos y 
Servicios Públicos, amb número de registre 20229198518, durant el segon període 
d’informació pública al qual s’ha sotmès el Reglament de Participació Ciutadana, 
d’acord amb l’informe de la Direcció de Democràcia Activa que consta a l’expedient i 
es dona per reproduït al present acord. APROVAR definitivament Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. PUBLICAR el present acord així com el text íntegre del Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en la Gaseta Municipal i en el web de l’Ajuntament. 

6. – (102/2022) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. MODIFICAR l'annex 4 (taules retributives) de la 
Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a 
l’expedient, amb data d’efectes 1 de gener de 2022. PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

7. – (22XF0063) APROVAR l'expedient 22XF0063 de reconeixement de crèdit per part de 
l'Institut Municipal d'Informàtica per un import total de 349.497,88 euros (IVA inclòs), 
atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any 2021 i no reconegudes 
durant l'exercici corresponent, a favor de l'empresa Sistemas Informáticos Abiertos, 
amb NIF A82733262 per les factures i els imports que consten a l’expedient. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import total de 
349.497,88 euros (IVA inclòs), a favor de Sistemas Informáticos Abiertos, amb NIF 
A82733262, amb càrrec a la partida pressupostària D/0900/22799/92612 del 
pressupost de l'exercici 2022 de l'Institut Municipal d'Informàtica. NOTIFICAR el 
present acord a l'interessat. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

8. – (22PIJ004NT) APROVAR l’Acord d’implantació de la relació de llocs de treball, per a 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, subscrit en el 22 de juliol de 2020 i 
aplicat efectivament des del mes d’octubre de 2020. RATIFICAR els efectes produïts 
per l’acord des de l’aprovació per part del Comitè d’empresa i l’Institut, que es va 
efectuar 22 de juliol de 2020. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

9. – (21XC0375) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’establiment del calendari anual 
d’aportacions al sistema de finançament metropolità i el programa de col·laboració en 
l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 
Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR en favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
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amb NIF P0800258F, la quantitat de 109.278.427,83 euros, en concepte de 
transferències corrents corresponents a les aportacions de l’Ajuntament al sistema de 
finançament metropolità, en compliment del conveni de col·laboració a què fa 
referència el punt primer, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46404/943110703 o 
aquella que correspongui en exercicis futurs, precisant que en el conveni consten 
també els imports, ja consignats i obligats, corresponents a l’execució del conveni de 
31 de maig de 2017, següents: i) l’import de 12.000.000 euros corresponent a 
l’exercici 2020, i ii) l’import de 12.000.000 euros corresponent a l’exercici 2021. 
ESTABLIR el següent calendari de pagaments anuals: 1) Exercici 2022: 42.639.213,91 
euros; 2) Exercici 2023: 42.639.213,92 euros; 3) Exercici 2024: 12.000.000,00 euros; 4) 
Exercici 2025: 12.000.000,00 euros. PRECISAR que l’aprovació de la despesa d’exercicis 
futurs dels acords anteriors resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest 
acord. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, per 
a la signatura d'aquest conveni. FACULTAR la Comissió de Govern municipal per al 
desenvolupament del Programa de col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els 
equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona 2021-2023, que figura 
com a annex al conveni. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
TRAMETRE una còpia d’aquest acord i del conveni aprovat a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. TRAMETRE una còpia compulsada del 
conveni signat a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en 
compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya, en redacció donada per la Llei 16/2015. PUBLICAR un 
anunci de referència sobre l’aprovació i la signatura del conveni al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i el seu text a la Gaseta Municipal. 

10. – (22XF0550, 0552, 0554, 0555, 0556, 0557 i 0558 ) APROVAR els expedients de 
reconeixement de crèdit 22XF0550, 22XF0552, 22XF0554, 22XF0555, 22XF0556, 
22XF0557 i 22XF0558 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a 
l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les 
despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex 
i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a les aplicacions 
pressupostàries en l’annex indicades. 

11. – (20PL16809) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el 
sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona; d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
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motivació s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

12. – (0186-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: -
1 Unitat de Araucaria columnaris: ubicada davant de la Clínica Sagrada Família al 
carrer Torras i Pujalt núm. 1, barri de Sant Gervasi – Districte Sarrià-Sant Gervasi. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

13. – (0189-01-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: -
1 exemplar de Cupressus macrocarpa, ubicat al IES Pau Claris al passeig de Lluís 
Companys núm. 18 al districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

14. – (0190-02-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 2 unitats de 
Phoenix canariensis: ubicades al pati de l’escola Santa Anna al carrer Bailèn núm. 53-
59, del districte de l’Eixample. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

15. – (0214-04-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 exemplar 
de Ficus carica, ubicat al Solar Taquígraf Serra, Montnegre, Entença i Ecuador, al 
districte de Les Corts. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

16. – (0215-01-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 exemplar 
de Ficus Carica ubicat al carrer Verdaguer i Callís, núm. 12, al districte de Ciutat Vella. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

17. – (0216-03-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 2 Unitats de 
Jacaranda mimosifolia: ubicades als Jardins de Miramar del districte Sants-Montjuïc. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

18. – (0217-05-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 20 Unitats 
de Platanus × hispanica: ubicades al Camí del Pantà de Vallvidrera del districte Sarrià-
Sant Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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19. – (0218-01-21) APROVAR la incorporació al Cataleg d'arbres d'interés local de 
l'Ajuntament, per tal d'assegurar la protecció deis exemplars següents: -1 Unitat de 
Platanus x hispanica: ubicada al Parc de la Ciutadella, entre el llac i el recinte del zoo 
del districte Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

20. – (0219-09-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Schinus molle: ubicada als Jardins de Jaume Ferran i Clua (Pg. Maragall amb Cr. 
Garcilaso) del districte Sant Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

21. – (0220-03-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de
Washingtonia robusta: ubicada al carrer Jocs Florals, núm. 12 del districte Sants-
Montuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

22. – (0221-05-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Ceratonia siliqua: ubicada al Parc del Castell de l'Oreneta del districte Sarrià-Sant 
Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (21PL16874) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla Especial Urbanístic per l'establiment de 
la titularitat pública i ajust de l'ordenació de l'equipament situat als carrers Papin 21-
23 i 25 i Miquel Àngel 54 i 56 al districte de Sants-Montjuïc; promoguda per l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

24. – (20PL16778) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci 
administratiu positiu i de la normativa del Pla Especial Urbanístic per l'assignació de 
nous usos i volumetria a la part de l'equipament "D" de la Modificació del PGM a les 
Casernes de Sant Andreu; promogut per MEMORA Servicios Funerarios SL; i 
PROCEDIR, a la seva notificació. 

RETIRADA
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c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.

II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

C) Part decisòria / executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents 
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (SD-023-2022 DUM) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges en cessió d’ús per 
part de cooperatives d’habitatge que gestionen les entitats sense ànim de lucre 
Habitatges La Borda SCCL situats al carrer Constitució, 85-59, de Barcelona i l’entitat 
sense ànim de lucre Llar Jove Marina Prat Vermell SCCL, situats al carrer Ulldecona, 
26-28, de Barcelona, als efectes del que preveu l’art. 9.10 de l’ordenança fiscal 1.1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% 
de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2022 i 
següents. I DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 
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2. – (SD-024-2022) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges de lloguer social que 
gestiona directament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la titularitat dels quals 
correspon a l’Institut Català del Sòl (1.861 hab.), l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(280 hab.) i la Generalitat de Catalunya (22 hab.), d’acord amb la relació que figura a 
l’expedient, i als efectes del que preveu l’art. 9.10 de l’ordenança fiscal 1.1 reguladora 
de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota 
íntegra de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2022 i següents. I 
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

3. – (SD-025-2022) APROVAR, l’homologació dels següents inversors privats per a la 
realització d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia 
Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona: Construcciones Rubau SA; COMSA Service 
Facility Management SA; Energia Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA; Acelera 
Energia SCR, SA, Atlas Energia Comercial, SL i Engie Servicios Energeticos 
SA. PUBLICAR el llistat d’inversors privats homologats a la web de l’Ajuntament de 
Barcelona. FACULTAR el Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 
per la signatura dels acords d’inversió. 

4. – (EM 2022-05-08) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del 
Pressupost de l’exercici 2022 de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per un 
import de 574.827,36 euros, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per 
un import de 47.491,04 euros, de l’Institut Municipal de Serveis Socials per un import 
de 665.014,87 euros,de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per import de 
48.639,51 euros i de l'Institut Municipal de Barcelona Esports per un import de 
37.888,36 euros en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions 
detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de la incorporació 
de Romanent líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2021; EXPOSAR-LO al públic 
durant un termini de quinze dies per tal que es puguin formular les reclamacions que 
es considerin oportunes. 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

5. – (516/2021 DSAJ) APROVAR INICIALMENT el Plànol de delimitació de les mesures de 
prevenció dels incendis forestals al municipi de Barcelona, elaborat d’acord amb el 
que disposa la normativa sectorial d’aplicació i SOTMETRE’L a informació pública pel 
període d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, a efectes 
de la presentació d’al·legacions. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

6. – (22SD0028NT) APROVAR inicialment la modificació de l'Ordenança d’ús de les vies i els 
espais públics de Barcelona per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i 
d’utilitzar altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona. 
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des 
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de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
podrà ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta Municipal i 
al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

7. – (21SD0367RE) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament del Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat. 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. 
PUBLICAR-LO també a la Gaseta Municipal i en el web de l'Ajuntament. 

8. – (22XC0091) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a 
l’any 2022 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de 
l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR I 
DISPOSAR a favor de l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ – Consorci per a la 
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, amb 
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament 
de Barcelona per a l’any 2022 per un import de 169.033.290,31 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària D/46701/44111 del pressupost de l'any 2022, pel 
finançament del servei de transport públic per a l’any 2022, d’acord amb aquest 
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR la gerent d’Ecologia 
Urbana per la signatura del conveni, per l’adopció dels actes que se’n derivin i per 
efectuar les actuacions en matèria de gestió econòmica derivades d’aquest acord; 
NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest 
acord i el conveni aprovat de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de procediment administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

9. – (02-2018LL34511) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació i ampliació de l’última planta (6à) de la Casa Oller a la Gran Via 
de les Corts Catalanes, número 658 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2019, CONCEDIR a IRE RE GRAN VIA, SLU la bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, en data 11 de febrer de 2019 (exp. 02-2018LL34511) a la part amb protecció; 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es 
tracte d’una obra inclosa a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg del Districte de Ciutat Vella amb nivell B; i DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (07-2020CD26510) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona, i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Ignasi Domènech Vives, la 
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, atès 
que, s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant que 
les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis o 
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locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona. DONAR-NE trasllat 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (07-2020CD26519) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Alejandro Martínez Bueno, 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, 
atès que, s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en 
tant que les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en 
edificis o locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona. 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (10-2022CI08767) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres de reforma interior amb afectació puntual d’estructura i de
façanes a realitzar en el Centre d’Assistència Primària ubicat al carrer Ramon Turró 
337-339 a l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 10-
2022-CI08767; CONCEDIR a l’Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta 
procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat 
d’equipaments (7b) i en un equipament d’assistència sanitària dels inclosos a l’article 
212 b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

Districte de Ciutat Vella

13. – (1BC2018/121) ESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 24 de gener de 
2022 per la senyora MARIA CRISTINA MARTÍNEZ MUÑIZ, obrant en nom i 
representació de INTERPARKING HISPANIA, SA, contra l’acord adoptat per la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, en 
sessió de 14 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprovava definitivament el 
Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, d’acord amb l’informe que als efectes de motivació s’incorpora a la present 
resolució, i que aclareix que la solució en l’espai públic exterior i per a l’adequació 
interior de l’aparcament s’haurà de definir i resoldre en el corresponent projecte 
específic d’adaptació d’aquest espai. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 

Districte de Sant Martí

14. – (21SD0249PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu de construcció de planta soterrada amb 
ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a 
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l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Vilena, Ramon Trias Fargas, Wellington i 
avinguda Icària”, àmbit inclòs en el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, situat al solar de l’antic Mercat del Peix, d’iniciativa 
municipal, promogut Barcelona Serveis Municipals SA, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (amb classificació B, favorable amb observacions o condicions d'execució 
d'obra) de 21 de gener 2022 i amb l’informe d’Auditoria de febrer de 2022 que figuren 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 27.303.041,10 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò establert a 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. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en el Tauler d’Edictes Municipal. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 5 de maig de 2022, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents:
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

1. – (605.2022.035) El Conseller delegat de BIMSA, el 28 d’abril de 2022, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu del carril bici 
a la Via Augusta entre el c. de Laforja i el c. de Ganduxer, al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb un 
pressupost de licitació d'1.756.347,93 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a 
la quantitat de 2.125.181,00 euros i un valor estimat de 2.107.617,52 euros, IVA exclòs 
i una durada de 5 mesos. 

Districte de Gràcia

2. – (606.2022.039) El Conseller delegat de BIMSA, el 28 d’abril de 2022, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de 
reurbanització de la Baixada de la Glòria, al Districte de Gràcia, Barcelona, amb un 
pressupost de licitació de 4.067.745,08 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix 
a la quantitat de 4.921.971,54 euros i un valor estimat de 4.881.294,09 euros, IVA 
exclòs i una durada de 21 mesos i 15 dies. 

Districte d'Horta-Guinardó

3. – (607.2022.041) El Conseller delegat de BIMSA, el 28 d’abril de 2022, ha resolt INICIAR 
la licitació per a la contractació de les Obres 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, amb un pressupost de licitació de 972.275,44 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.176.453,28 euros i un valor estimat 
d'1.166.730,53 euros, IVA exclòs i una durada de 7 mesos. 

Districte de Sant Andreu

4. – (611.2022.035) El Conseller delegat en representació del Consell d’Administració de 
BIMSA, el 21 d’abril de 2022, ha resolt INICIAR la licitació per a la contractació de les 
Obres relatives al projecte executiu de reforma de l'Av. Meridiana entre els c. Navas 
de Tolosa/Josep Estivill i el c. Felip II, al Districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1: 
àmbit Navas-Espronceda i Lot 2: àmbit Espronceda-Felip II amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 6.198.754,00 euros, 
IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 7.500.492,34 euros i un valor 
estimat de 7.438.504,80 euros, IVA exclòs i una durada de 9 mesos. 
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b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

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 
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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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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. 
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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 
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%), 
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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 
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, 
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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 
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 
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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-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. 
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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 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 
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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 
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 
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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. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30 h.
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