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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 31 de març de 2022

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 31 de març de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor 
Albert Batlle Bastardas, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 
Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, 
Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón 
Montañés i Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi 
Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet 
Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Pau Gonzàlez Val i David Escudé 
Rodríguez.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 24 de març 
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:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districtes de Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí

1. – (611.2022.019) El Conseller delegat de BIMSA, el 17 de març de 2022, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives als projectes executius 
de substitució de la gespa artificial dels següents camps de futbol: Lot 1: Camp 
municipal de futbol Nou Sardenya (Gràcia), Lot 2: Camp municipal de futbol Júpiter 
(Sant Martí), Lot 3: Camp municipal de futbol Trinitat Vella (Sant Andreu), i Lot 4: 
Camp municipal de futbol Poblenou - Agapito Fernández (Sant Martí) amb mesures de 
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contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació d'1.392.129,03 euros, 
IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.684.476,13 euros i un valor 
estimat d'1.670.554,84 euros, IVA exclòs i una durada de 3 mesos i 15 dies. 

Districte de Ciutat Vella

2. – (601.2022.026) El Conseller delegat de BIMSA, el 10 de març de 2022, ha resolt
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de 
reurbanització de la Via Laietana al Districte de Ciutat Vella, Barcelona. Tram 2.1: Via 
Laietana des del carrer Joaquim Pou fins a plaça Antoni Maura amb mesures de
contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 3.872.865,02 euros, 
IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 4.686.166,67 euros i un valor 
estimat de 4.647.438,02 euros, IVA exclòs i una durada de 8 mesos. 

3. – (601.2022.034) El Conseller delegat de BIMSA, el 17 de març de 2022, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres d'intervenció a les façanes del 
museu Picasso, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 559.961,05 euros, IVA exclòs, 
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 677.552,87 euros i un valor estimat de 
1.534.424,85 euros, IVA exclòs i una durada d'11 mesos. 

Districte de l'Eixample

4. – (602.2021.075) El Conseller delegat de BIMSA, el 15 de març de 2022, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres de millores de climatització i estalvi energètic a 
la Biblioteca i Centre Cívic de la Sagrada Família, situat al carrer Provença 480-488, al 
barri de la Sagrada Família, al Districte de l’Eixample de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, a la mercantil Qualis Espacio, SL, per un import de 
728.551,07 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 881.546,79 
euros i una durada de 5 mesos. 

Districte de Sants-Montjuïc

5. – (603.2022.016) El Conseller delegat de BIMSA, el 17 de març de 2022, ha resolt INCIAR 
la licitació per a la contractació de les Obres de neteja i enderrocs no estructurals a la 
nau 8 de Can Batlló al Districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació d'1.102.498,50 euros, 
IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.334.023,19 euros i un valor 
estimat d'1.322.998,20 euros, IVA exclòs i una durada de 5 mesos. 

Districte de Gràcia

6. – (606.2022.018) El Conseller delegat de BIMSA, el 17 de març de 2022, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de la 
urbanització dels Jardins d’Anna Piferrer, al districte de Gràcia, a Barcelona, amb un 
pressupost de licitació d'1.594.085,45 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a 
la quantitat d'1.928.843,39 euros i un valor estimat d'1.912.902,54 euros, IVA exclòs i 
una durada de 12 mesos. 
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Districte de Sant Martí

7. – (610.2021.083) El Conseller delegat de BIMSA, el 15 de març de 2022, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu del nou accés de 
vehicles al port olímpic i l'aparcament sota l'Av. Litoral, al Districte de Sant Martí de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil Copcisa, SA, 
per un import de 2.966.528,92 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat de 3.589.499,99 euros i una durada de 12 mesos. 

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. – (007/2022/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: "Memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de 
gènere", en els termes dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que 
consten a l’expedient i que constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria 
de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la 
revisió i desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com 
els informes esmentats, relatius al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa 
normativa.

2. – (008/2022/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: "Memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya", en els termes 
dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que consten a l’expedient i que 
constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta 
Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament 
de la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com els informes esmentats, 
relatius al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa normativa.
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3. – (009/2022/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: "Memòria preliminar de 
l’avantprojecte de llei d’ocupació pública catalana", en els termes dels informes 
elaborats pels serveis jurídics municipals que consten a l’expedient i que constitueixen 
la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat de 
Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta 
Municipal de Barcelona el present acord, així com els informes esmentats, relatius al 
posicionament municipal sobre aquesta iniciativa normativa.

4. – (2021/510 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carla Nieto 
Martin (mat. 3100863), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Nic de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on 
ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’Associació per la Criança Compartida Karibu, com a 
Auxiliar pedagògica. La dedicació professional privada haurà de complir amb 
l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a 
l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de 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. – (2021/511 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Fantova 
Romero (mat. 3100646), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
de substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Xarlot de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on 
ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’empresa FUNDACIO BOSCH I GIMPERA, com a Ajudant 
Investigadora. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en 
l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 
21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració 
de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 
La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
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a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (2021/513 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sesé Genis 
(mat. 3100505) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Professor/a de Música (24FA1BIBA01), i 
l’activitat privada per compte d’altri, a l’ESCOLA DE MÚSICA JPC S.L.U. com a 
Professora de Música. La dedicació professional privada haurà de complir amb 
l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques així com en l’establert a 
l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. La 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (2021/523 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Martínez 
López (mat. 3100658), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Diagonal Mar de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i 
l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa ALCAMPO SA, com a Caixera. La 
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 
de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
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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8. – (08/2022 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Del Moral 
Martín (mat. 5100113), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació al 
Departament de Planificació i Control de la Direcció d'Inspecció Tributària de l’Institut 
Municipal d’Hisenda d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’ Inspector 
d'hisenda municipal (26FA1SCEC01), i una activitat privada per compte propi com a 
economista fora de l’àmbit del municipi de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (2022/84 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julián Guarín Sánchez 
(mat. 32100046) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar, amb destinació a la 
Direcció de Planificació Estratègica i Innovació de l’Institut Barcelona Esports, on 
ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per 
compte propi de Venda de joguines de fusta i ecològiques. 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. 

10. – (38/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oscar Navarro 
Navarro (mat. 6100289), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Gestor d’Administració 
General, amb destinació a La Direcció de Teixit Cultural de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Gestor 
d’Administració General [20FA2BIBA01] i l’activitat privada per compte propi, de 
comunicació, publicitat, disseny gràfic i esdeveniments. 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 
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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. 

11. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 31 de març de 2022. 

12. – (04 PPB 2022) RECTIFICAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els 
errors de transcripció en la regulació dels preus públics de prestacions de les 
instal·lacions esportives municipals i els equipaments de districte, aprovats per la 
Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021 i publicats al Butlletí Oficial de la 
Província el 24 de desembre de 2021, que s’indiquen en l'annex que consta a 
l’expedient.

13. – (22XC0026) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra, que té per objecte la col·laboració en el projecte Càtedra Barcelona 
UPF de Política Econòmica Local. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
150.000,00 euros, dels quals 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/0700/48903/43011 del pressupost de l'any 2022, 50.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/0700/48903/43011 del pressupost de l'any 2023, i 
50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/43011 del 
pressupost de l'any 2024, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual, a favor de la Universitat Pompeu Fabra (NIF 
Q5850017D) pel desenvolupament de l'objecte de l'esmentat conveni. FACULTAR l'Im. 
Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

14. – (DP-2021-28123) ADJUDICAR a la UTE formada per Quesoni, serveis integrals per a 
l’espectacle SCCL, l’Afluent SCCL i Amamusic2015 SL, la concessió d’ús privatiu de la 
sala d’espectacles situada a l’avinguda Paral·lel, 62/Abat Safont núm. 1-3, per a la 
posada en marxa del projecte “Espai per a la música a Barcelona”, centre de 
programació, producció artística i cultural, suport al teixit musical, a l’entorn de la 
música, les arts escèniques i la creació de la ciutat, com a resultat de la concurrència 
pública celebrada, amb subjecció al Plec de clàusules reguladores aprovat 
definitivament per acord de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2021 i a les 
propostes derivades de la seva oferta; REQUERIR-LA per a que en el termini de quinze 
dies naturals a comptar des de la notificació del present acord constitueixi a la 
Tresoreria Municipal la garantia definitiva per import de 278.875,75 euros, que preveu 
la clàusula novena de l’esmentat Plec i FORMALITZAR la concessió. 

15. – (3/040-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-040/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
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Barcelona de l’exercici 2022, d’import 973.666,61 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. 
22031791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

16. – (3/042-2022) APROVAR l’expedient núm.3-042/2022 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 18.245,07 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 22031795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

17. – (3/043-2022) APROVAR l’expedient núm.3-043/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’acord amb el reconeixement d’Ingrés 
de l’empresa CEL URBÀ SL, segons Conveni signat amb data 30 de novembre de 2018, 
per atendre despeses del mecenatge d’activitats culturals de l’equipament casal de 
barri “El Poblet” Ateneu Sagrada Família, ubicat al carrer Nàpols 268-270 de 
Barcelona, per un import de 26.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 22032195; 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

18. – (BC2022/014) APROVAR el Projecte d’actuacions d’inversió en pavimentació prioritària 
2022, a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb els informes tècnics 
dels Departaments d’Espai Urbà i de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic de 
l’Ajuntament de Barcelona, de dates 1 de març i 17 de març de 2022 respectivament, 
que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, per un import d’1.928.387,03 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. – (21g408) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2 a) del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte 
de Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, del polígon d’actuació urbanística 
delimitat pel Pla de Millora Urbana del sector 2 de la MPGM de la Marina del Prat 
Vermell, formulat per la societat Acciona Inmobiliaria SLU i la societat Calagran, SAU, 
propietaris del 100% del sòl aportat en règim de proindivís, amb les prescripcions 
contingudes a l’informe de 24 de febrer del 2022 del Departament de Reparcel·lacions 
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i del Departament de valoracions i suport tècnic de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme que consta en l’expedient en els 
mateixos termes que es donen per reproduïts. SOTMETRE’L a informació pública 
durant el termini d’un mes per al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de la província i 
al Tauler d’Edictes de la Corporació, amb audiència simultània a les persones 
interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 

20. – (3BD2018/048) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la rehabilitació integral 
de l’edifici del centre social de Sants, situat al carrer Olzinelles núm. 30, al Districte de 
Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de 
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.600.773,43 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. 

Districte d'Horta-Guinardó

21. – (7BC2022/028) APROVAR el Projecte executiu actualitzat 2 de la consolidació 
estructural i constructiva del Palau Marquès d’Alfarràs, 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 Tècnica de Gestió Territorial 
de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 4.589.731,59 euros (IVA 
inclòs), import resultant de sumar l’import addicional de 227.852,91 euros (IVA inclòs) 
al Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 10 de febrer de 2022 per import de 4.361.878,68 
euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització un 5,22% d’increment sobre el 
PCA aprovat i que consisteix bàsicament en una actualització del pressupost del 
projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus 2022; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província (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 Sant Andreu

22. – (9BC2017/196) APROVAR definitivament el Projecte executiu de rehabilitació de la 
Nau F de la Fabra i Coats per adequar-la com a Centre d'Interpretació del Treball i la 
Ciutat, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l'expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 3.273.657,23 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 
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Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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 Martí

23. – (19PL16737) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici 
industrial consolidat situat a la parcel·la Pere IV 86; promogut per Pere IV 86 SL; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

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

24. – (22XC0054) APROVAR el Memoràndum d’Entesa entre la ciutat de Bolonya i la ciutat 
de Barcelona per establir un acord institucional formal per tal de treballar 
conjuntament en els següents àmbits: polítiques digitals; polítiques de ciència i 
recerca amb i per a la ciutadania; mobilitat sostenible; cultura; innovació urbana; 
polítiques d’habitatge; turisme; esport; democràcia participativa; feminització de la 
política i participació en projectes europeus. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

25. – (22XC0070) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Institut Municipal d’Informàtica i la Fundació Barcelona Institute of Technology for 
the Habitat per a l’impuls d’una prova pilot per a la millora de la gestió dels espais 
públics mitjançant tecnologia dron, en el marc del Laboratori d’Innovació Urbana de 
Barcelona, que instrumenta l'aportació d'una transferència per un import total de 
169.279,00 euros a favor de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the 
Habitat amb CIF G66205246. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
169.279,00 euros, a favor de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the 
Habitat, amb CIF G66205246, dels quals 19.178,40 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0100/48753/46311 i 150.100,60 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0300/48753/46311 del pressupost de l’exercici 2022, per al 
desenvolupament del projecte esmentat. FACULTAR la Gerent d’Àrea d’Ecologia 
Urbana, Sra. Sonia Frías Rollón, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta de 
documents que se'n derivin. PUBLICAR el conveni a la Gaseta Municipal. 

26. – (21S05024-001) PRORROGAR fins el 31 de març de 2023 el conveni per a la millora del 
seguiment i avaluació de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, signat per la 
Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) i l'Ajuntament de Barcelona en data 
26 de novembre de 2021, d'acord amb el que preveu el punt novè del mateix conveni, 
i el programa d'activitats incorporat a l'expedient. APROVAR l'addenda a l'esmentat 
conveni segons document que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 22.500,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/03.00/489.03/91224 del pressupost de l'any 2022, a favor de la Red Española para 
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el Desarrollo Sostenible (REDS), NIF G87281309, d'acord amb el conveni signat el 26 
de novembre de 2021 i l'addenda esmentada. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, en els terminis i condicions que consten al conveni, presenti l'aplicació dels fons 
rebuts. 

S'HA RETIRAT la proposta precedent.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (18004522-007) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 
18004522-007 que té per objecte la contractació de la Gestió del Servei de Sales 
d'Estudi de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un 
període comprès des de l'1.05.2022 fins al 28.02.2023, adjudicat a l'entitat FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 294.525,44 euros (IVA 
exempt), 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 
58.905,09 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23222 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 235.620,35 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 
2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (22XC0058) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
Pensium SL per al desenvolupament del projecte -Pensió Immobiliària-, que té per 
objecte la col·laboració per a la difusió d’informació sobre el programa Pensium entre 
els usuaris de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament, en especial, de Serveis Socials, amb l’objectiu de que les solucions que 
preveu el programa siguin conegudes i accessibles per part d’aquests, amb una 
vigència des de la seva formalització fins al 31 de desembre de 2022. FACULTAR la 
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia, per a la signatura de 
l’esmentat conveni així com la de tots els documents que se’n derivin. 

29. – (20220094) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Carles 
Pi i Sunyer per establir espais de col·laboració mútua relacionats amb bones 
pràctiques i la innovació en l’actuació social des de l’àmbit municipal amb una vigència 
fins al 31 de desembre de 2022, 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 de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat Conveni, així 
com la de tots aquells documents que es derivin del mateix. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

30. – (159/2021) ADJUDICAR la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del districte d'Horta-
Guinardó al Consell de la Joventut del Dte. VII Horta-Guinardó, amb NIF G-59168641, 
per haver obtingut la millor puntuació, un total de 28 punts, d'acord amb els criteris 
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de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica; 
APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats; APROVAR el conveni entre el Consell de la 
Joventut del Dte. VII Horta-Guinardó, amb NIF G-59168641, i l'Ajuntament de 
Barcelona per a la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del Districte d'Horta-
Guinardó; DISPOSAR la despesa a favor del Consell de la Joventut del Dte. VII Horta-
Guinardó, amb NIF G-59168641, en concepte de subvenció prevista a la base quarta 
de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, per un import total de 
143.700,00 euros, 71.850,00 euros amb càrrec de la posició pressupostària 
D/48522/23221 del pressupost de l'any 2022, i 71.850,00 euros amb càrrec a la 
posició pressupostària D/48522/23221 del pressupost de l'any 2023, condicionats a 
l'existència de crèdit adequat i suficient; REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el 
termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura 
del conveni de la gestió cívica; REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini 
màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació 
d'un compte d'explotació de la gestió, signada per l'auditor inscrit en el registre Oficial 
d'Auditors de Comptes, així com una relació de despeses realitzades classificades per 
concepte i detallant imports, i una relació d'ingressos obtinguts classificats per fonts
de finançament i detallant els imports previstos; FACULTAR la Il·lma. Sra. Rosa Alarcón 
Montañés per a la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes 
necessaris per a la seva execució. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de les Corts

31. – (22000424) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent a la dinamització i 
gestió del Centre Cívic Tomasa Cuevas del Districte de les Corts, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22000424, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 461.640,26 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 839.345,94 
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 381.520,88 euros i 
import de l'IVA de 80.119,38 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 76.940,05 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711, un 
import (IVA inclòs) de 230.820,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711 i un import (IVA inclòs) de 153.880,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 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'aquesta resolució a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
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32. – (21C00018) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 21C00018 que té 
per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Can Deu, amb mesures de 
contractació pública sostenible per al període comprés entre l’1 de juliol de 2022 al 30 
de juny de 2024, per un import de 295.543,37 euros exempt d’IVA, a favor de l’entitat 
CLUB LLEURESPORT amb NIF G60320132, 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. DISPOSAR a favor de l'entitat 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
exempt) de 73.885,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/48999/33711; un import (IVA exempt) de 147.771,67 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48999/33711 i un import (IVA exempt) de 73.885,85 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48999/33711. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual, NOTIFICAR la present resolució als licitadors i 
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
12.292,87 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui 
per FORMALITZAR el contracte de forma telemàtica. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Sra. Nuria Girona Folch, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i 
al Territori del Districte de les Corts i, DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (21C00018) ALLIBERAR part de l'autorització de la despesa del contracte núm. 
21C00018 que té per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Can Deu, amb 
mesures de contractació pública sostenible, per un import de 9.140,52 euros (IVA 
exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als exercicis pressupostaris 
dels anys 2022, 2023 i 2024 amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) 
de 2.285,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604//48998/33711; un import (IVA exempt), de 4.570,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un 
import (IVA exempt) de 2.285,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

34. – (20224011) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Sant Martí), el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Escola la Mar Bella per 
a la gestió de la utilització de la sala polivalent i vestidors. APROVAR, AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de la transferència corrent al Consorci d’Educació de Barcelona, 
amb NIF Q0801205F, de 13.817,25 euros amb el desglossament següent: un import de 
4.605,75 euros per a l’exercici pressupostari de l’any 2022 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 46703 32011 0610; un import de 6.141,00 euros per a l’exercici 
pressupostari de l’any 2023 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46703 32011 0610; 
un import de 3.070,50 euros per a l’exercici pressupostari de l’any 2024 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 46703 32011 0610, condicionat a l’existència de crèdit 



CG 12/22 14/14

adequat i suficient. FACULTAR l'Im. Sr. David Escudé Rodríguez, regidor del Districte de 
Sant Martí, per la signatura de l'esmentat conveni. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10.30 h.
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