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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 2 de març de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 23 de febrer de 2023 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (199/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Bàrbara Pons Giner 
(mat. 78247) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec de 
Comissionada, desenvolupant el lloc de treball de Comissionada de l'Agenda 2030 (codi
de lloc: 28EEESNEV03), i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2022-2023, des del 
27/09/2022 fins al 07/03/2023. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (298/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Judith Mompean 
Escudero (mat. 79335) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte d'Horta-Guinardó, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura (codi de lloc: 
22FA1BIBA04), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
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l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (10/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Clara Español Espinar 
(mat. 79882) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la Gerència de 
l'Arquitecte en Cap, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura 
(codi de lloc: 22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta. 
Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (11/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Baylina Verdaguer 
(mat. 79880) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de la Gerència de 
l'Arquitecte en Cap, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura 
(codi de lloc: 22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta. 
Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (14/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Domínguez Martínez 
(mat. 79885) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb 
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la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació a la 
Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni de la Gerència de l'Arquitecte en 
Cap, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura (codi de lloc: 
22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (280/2022) ESMENAR, per error material, l’annex 1 de les bases de l’oferta 
d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament, mitjançant el sistema 
excepcional de concurs de mèrits, en el sentit que tot seguit es relaciona: Primer. En la 
categoria CM2022_2522 - PROFESSOR/A TÈCNIC/A FP, en el detall de places per 
ESPECIALITATS de la categoria CM2022_2522 - PROFESSOR/A TÈCNIC/A FP, on diu “629 
Tècniques i procediments d'imatge i so: 1”, ha de dir “629 Tècniques i procediments 
d'imatge i so: 2”. Segon. En la categoria CM2022_3021 - TM BIBLIOTECONOMIA (CBB), 
on diu “Nivell: 20”, ha de dir “Nivell: 17”. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (281/2022) ESMENAR, per error material, l’annex 1 de les bases de l’oferta 
d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament, mitjançant el sistema 
excepcional de concurs oposició, en el sentit que tot seguit es relaciona: Primer. En la 
categoria CO2022_2511 - PROFESSORS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, en el detall de places 
per ESPECIALITATS de la categoria CO2022_2511 - PROFESSORS EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA, on diu “505 Formació i Orientació Laboral: 2”, ha de dir “505 Formació i 
Orientació Laboral: 1”. Segon. En la categoria CO2022_2114 - PROFESSOR/A SUPERIOR 
ORQUESTRA I BANDA: On diu “Especialitat: Oboè”, ha de dir ”Especialitat: Oboè/Corn 
anglès”. Tercer. En la categoria CO2022_3021 - TM BIBLIOTECONOMIA (CBB): On diu 
“Nivell: 20”, ha de dir “Nivell: 17”. Quart. En la categoria CO2022_2011 - TS 
ARQUITECTURA, TEMARI categoria CO2022_2011 - TS ARQUITECTURA i ÀMBIT 2, on 
diu “1. Legislació vigent sobre règim de sòl i valoracions. 2. La legislació urbanística a 
Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l'actuació urbanística. 3. 
Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i 
altres ens locals. L'Àrea Metropolitana: Origen, composició, funció i competències i el 
Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU). 4. El Planejament Urbanístic: tipus de plans i 
determinacions bàsiques. Formulació i tramitació de les figures de planejament 
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urbanístic. 5. Els Plans Directors Urbanístics. Els Plans d'Ordenació Urbanística 
Municipal: determinacions i documentació. Planejaments derivats. Tipus i contingut. 6. 
La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació. 7. Sistemes d'actuació 
urbanística: reparcel·lació i expropiació. 8. Les valoracions urbanístiques. 9. La 
imposició fiscal sobre terrenys, solars i edificis. El cadastre de l'urbà.”, ha de dir “1. 
Legislació vigent sobre règim de sòl i valoracions. 2. La legislació urbanística a 
Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l'actuació urbanística. 3. 
Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i 
altres ens locals. L'Àrea Metropolitana: Origen, composició, funció i competències i el 
Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU). 4. El Planejament Urbanístic: tipus de plans i 
determinacions bàsiques. Formulació i tramitació de les figures de planejament 
urbanístic. 5. Els Plans Directors Urbanístics. Els Plans d'Ordenació Urbanística 
Municipal: determinacions i documentació. Planejaments derivats. Tipus i contingut. 6. 
La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació. 7. Sistemes d'actuació 
urbanística: reparcel·lació i expropiació. 8. Les valoracions urbanístiques. 9. La 
imposició fiscal sobre terrenys, solars i edificis. El cadastre de l'urbà. 10. Règim 
urbanístic del sòl. Sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Reglamentació 
detallada. Drets i deures dels propietaris en sòl urbà i urbanitzable.”. Cinquè. En la 
categoria CO2022_2012 - TS ENGINYERIA, TEMARI categoria CO2022_2012 - TS 
ENGINYERIA i ÀMBIT 2: On diu “ 8. Pla de l'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de 
Barcelona. 9. Pla Clima de de Barcelona. 10. Pla del Verd i de la Biodiversitat de 
Barcelona.”, ha de dir “8. El Programa Ajuntament + Sostenible. Ambientalització 
interna i instruccions de contractació. 9. Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica 2030. 
10. Pla Natura 2021-2030.”. Sisè. En la categoria CO2022_2912 - TS ORGANITZACIÓ, 
TEMARI categoria CO2022_2912 - TS ORGANITZACI i ÀMBIT 3: On diu “6. Institucions 
de control i de garantia: el Síndic de Greuges, la Síndica de Greuges de Barcelona, 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.”, ha de dir 
”6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges de Catalunya, la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 
l'Oficina Antifrau de Catalunya.” PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (33/2023) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, tal i com es detalla als annexos que consten 
a l’expedient amb efectes 1 d’abril de 2023. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

10. – (43/2023) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea d'Economia, 
Recursos i Promoció Econòmica, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 
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11. – (20000310-003) PRORROGAR per un període comprès des del 22.04.2023 fins al 
21.04.2025, el contracte 20000310-003 que té per objecte la contractació del servei de 
disseny i programació dels webs i progressive web apps estructurals o estratègics per a 
la Direcció de Comunicació, adjudicat a l'empresa CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS 
GEOGRAFICS, SL, amb NIF B17525429, per un import total de 2.650.442,77euros, 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 
403.012,53 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
333.068,21 euros i import IVA de 69.944,32 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2025. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import d'1.325.221,38 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net d'1.095.224,28 euros i import IVA de 229.997,10 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 922.208,86 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 762.156,08 euros i import IVA de 160.052,78 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció 

12. – (23XC0060) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA i INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, SA per a la
remodelació dels "Jardins de Clara Campoamor". ACCEPTAR la donació amb caràcter 
finalista realitzada per part de les societats MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA i 
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, SA per import total de 819.516,40 euros. REQUERIR 
l'empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA a iniciar les obres de 
remodelació dels Jardins Clara Campoamor en un termini inferior a tres mesos, a 
comptar des de l'endemà de l'adjudicació del contracte a l'empresa 
constructora. FACULTAR l'Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, Regidor del Districte de 
les Corts, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n 
derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 2 de març de 2023. 

14. – (0061/23) APROVAR la convocatòria de SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ DE LA CIUTAT DE Barcelona any 2023. 
ORDENAR la publicació de l’esmentada convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el taules 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. OBRIR una vegada aprovada la convocatòria el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació al BOP, per a la presentació de sol·licituds. 
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AUTORITZAR la despesa per un import d’1.000.000,00 euros per a la Transformació 
Digital del Comerç i la Restauració de la ciutat de Barcelona amb càrrec a la partida 
pressupostària 0700 48901 43141 del Pressupost municipal de l’ exercici 2023. 

15. – (0062/23) APROVAR, condicionada a la prèvia aprovació definitiva de les bases 
reguladores, la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en el marc del 
Programa de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a "l'Enfortiment de 
l'economia social i solidària i per la intercooperació en l'estratègia #ESSBCN2030 -
ENFORTIM L’ESS 2023", amb l'objectiu de promoure mesures per l’enfortiment de les 
organitzacions i empreses de l’economia social i solidària a la ciutat, per al 
manteniment i la generació d’ocupació estable i a la inserció sociolaboral. CONVOCAR 
el procediment en règim de concurrència competitiva, per a l'atorgament de 
subvencions per a "l'Enfortiment de l'economia social i solidària i per la intercooperació 
en l'estratègia #ESSBCN2030 - ENFORTIM L’ESS 2023". OBRIR, el termini per la 
presentació de sol·licituds, des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les bases, fins 
el dia 13 d’abril del 2023. AUTORITZAR, condicionada a la prèvia aprovació definitiva de 
les bases reguladores, la despesa d’1.100.000,00 euros destinada a la convocatòria 
2023 del Programa de Subvencions per a "l'Enfortiment de l'economia social i solidària 
i per la intercooperació en l'estratègia #ESSBCN2030 - ENFORTIM L’ESS 2023", amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 0700/48901/43351, de la Gerència d'Economia, 
Recursos i Promoció Econòmica. PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la web 
municipal. 

16. – (20XC0244-005) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat 
Oberta de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa SAU SPM aprovat 
per la Comissió de Govern en data 23 de novembre del 2020 i formalitzat en data 23 de 
desembre del 2020, que té per objecte la creació de la "Càtedra Barcelona UOC en 
Economia Digital: Per a una economia col·laborativa centrada en el benestar de les 
persones i el dret a la ciutat", per tal de modificar la clàusula 5. b). ampliant l'aportació 
de mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de 
Gènere i Polítiques del Temps, de manera que es pugui realitzar adequadament el IX 
Congrés Feminista, que se celebrarà a Barcelona entre el 16 i 18 de març. FACULTAR el 
Sr. Álvaro Porro Gonzalez, Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i 
Política Alimentària, per a la signatura de l'addenda del conveni. 

17. – (DP-2023-28790) AUTORITZAR l’ús privatiu del domini públic mitjançant Conveni, de 
l’edifici situat a la finca de l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer núm. 34-36 (a 
excepció de la planta baixa que romandrà a utilitat de l’Ajuntament de Barcelona), 
conegut com a Pavelló de la República, a favor de la Universitat de Barcelona (NIF: Q-
0818001-J), per un termini inicial des de la seva formalització fins el 31 de desembre de 
2023, prorrogable per acord exprés de les parts per un termini d’un any més, i caràcter 
onerós, per destinar-lo al fons documental cedit pel Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals (CEHI) i pel material incorporat pel Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI); FORMALITZAR el corresponent Conveni; i 
FACULTAR per a la seva signatura l’Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora 
del Districte d’Horta – Guinardó i l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, Tinent d’Alcaldia de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat. 
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18. – (3/023-2023) APROVAR l’expedient núm. 3-023/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 551.399,96 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. 
23021791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

19. – (3/024-2023) APROVAR l’expedient núm. 3-024/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 9.105.000,00 euros, per atendre diverses 
necessitats: despeses derivades del conveni de col·laboració amb IESE per al 
“Programa de reactivació econòmica de la ciutat de Barcelona” i despeses d’inversió, 
obres de millora, per al manteniment de centres educatius, per l’exercici 2023, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient referència comptable núm. 23022091; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

20. – (3/025-2023) APROVAR l’expedient núm. 3-025/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2023, d’acord amb el reconeixement d’ingrés 
del Servei d´Ocupació de Catalunya en concepte de saldo final de la subvenció en 
relació al Programa Referent d´Ocupació Juvenil 2019, per un import total de 35.134,37 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 23022095; 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

21. – (20220183D) ADJUDICAR el contracte núm. 22001651, que té per objecte "l'Assistència 
tècnica i el control de qualitat del contracte de conservació de les instal·lacions 
enllumenat públic a Barcelona (2022-2024), amb mesures de contractació pública 
sostenible." a la UTE LETTER INGENIEROS Y AUDITESA SL amb NIF U72905631, formada 
per les empreses LETTER INGENIEROS, SL amb NIF B19522028 i AUDITESA, SL amb NIF 
B12854840, 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, amb una baixa del 37,29%, pel preu de 600.605,22 euros IVA inclòs, 
dels quals 496.367,95 euros corresponen al preu net i 104.237,27 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: - un import (IVA inclòs) de 50.050,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502 - un 
import (IVA inclòs) de 300.302,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502 - un import (IVA inclòs) de 250.252,18 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502. 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 
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definitiva en 24.818,40 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. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució 
l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. MARIA RIVERO. ALLIBERAR la 
quantitat de 357.145,09 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 178.572,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 
178.572,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte d'Horta-Guinardó

22. – (7BC20216/180) APROVAR definitivament el Projecte executiu per les actuacions de 
millora puntuals als Jardins del Laberint d’Horta, al districte d’Horta-Guinardó, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 12 
de desembre de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions 
d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost de 842.710,30 euros, el 21% d’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), a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

23. – (7BD2022/187) APROVAR inicialment el Projecte de rehabilitació de la part històrica del 
Parc del Guinardó, al barri del Guinardó, al Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 23 de 
gener de 2023 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions 
d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost d’1.503.524,93 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Martí

24. – (23obo24) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió de Govern de 23 de febrer de 
2023, atès que el text de l’acord és incomplert, i atesa l’existència d’un error material 
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que procedeix a rectificar de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, 
tal com es desprèn de l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de data 27 de febrer de 2023; i en conseqüència, APROVAR inicialment el 
“Projecte d’urbanització de la UA1 del Pla Especial de reforma Interior del Sector del 
Parc Central de la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poble Nou (Can 
Ricart)”, Districte 22@, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa privada -
quin Pla Especial d'infraestructures, Districte d'activitats 22@bcn del Poblenou fou 
aprovat definitivament el 27 d’octubre de 2000 - d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte de data 5 de gener de 2023, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 12.893.746,62 euros, inclòs el 
21 % de l’impost del valor afegit (IVA) (finançament públic/privat); a executar en quatre 
fases (fase 1 - que es subdivideix amb les fases 1A, 1B i 1C - fase 2, fase 3 i fase 4), 
quina determinació i abast figuren al projecte i a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Projectes i Obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 14 de febrer de 2023; 
d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit 
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més 
circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
al·legacions pertinents. 

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

Districte de les Corts

25. – (23000507) INICIAR l'expedient per a la contractació per a la gestió i dinamització de la 
instal·lació municipal esportiva del pavelló provisional del parc de la Bederrida, amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 23000507, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 718.033,53 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
d'1.186.832,28 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 593.418,14 euros i 
import de l'IVA de 124.617,39 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 239.771,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/34112, un 
import (IVA inclòs) de 359.016,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/34112 i un import (IVA inclòs) de 119.245,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/34112. 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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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

26. – (1/2023) APROVAR el projecte normatiu de l’ordenança reguladora de la subjecció 
d’immobles destinats a habitatge als drets de tanteig i retracte en desenvolupament de 
la Modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i 
retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, al terme 
municipal de Barcelona; i DONAR-LI el tràmit previst als articles 108 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal i als articles 16.a) i 27 de la Carta de Barcelona, aprovada 
per Llei 22/1998, de 30 de desembre. 

27. – (23S04206) APROVAR les bases específiques de participació i la convocatòria 
corresponent als "Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2022", 
CONVOCAR els "Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2022", de 
conformitat amb les bases generals reguladores del "Premi Montserrat Roig al 
periodisme i la comunicació social", publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 7 de desembre de 2017. AUTORITZAR la despesa de 45.000,00 euros, 
que anirà amb càrrec a la partida 02.00 481.01 230.34 del pressupost de l'any 2023, i 
amb el següent desglossament: · Periodisme social: un primer premi de 7.000,00 euros 
i un segon premi de 3.000,00 euros · Comunicació social, un primer premi de 7.000,00 
euros i un segon premi de 3.000,00 euros · Premi especial del jurat, dotat de 5.000,00 
euros. · Promoció de la investigació periodística, 2 premis, cadascun dels quals dotat 
amb 10.000,00 euros. Les temàtiques suggerides als candidats en aquesta categoria 
són: o Cobertura de necessitats bàsiques des de la perspectiva de drets o Atenció a la 
petita infància o Participació ciutadana o Les cures a les persones al llarg de la vida o 
Els efectes de la bretxa digital en l'exercici de ciutadania. ORDENAR LA PUBLICACIÓ de 
la convocatòria i de les bases específiques de participació corresponent als Premis 
Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2022 mitjançant la inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes 
de l'Ajuntament de Barcelona. ESTABLIR com a termini de presentació de les 
sol·licituds les dates que consten a les bases específiques. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

28. – (23S04563-001) APROVAR la convocatòria 2023 per a l’atorgament de les subvencions 
per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació “la Caixa” per 
un import total de 2.000.000,00 d’euros, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de conformitat amb les seves Bases reguladores publicades en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 28 de juny de 2022 i aprovades 
definitivament de conformitat amb certificat publicat en el BOPB el 2 d’agost de 2022; 
segons conveni vigent, subscrit entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la 
Caixa", amb efectes 11 de maig de 2021 i prorrogat fins al 31 de desembre de 2024, 
per acord de la Comissió de Govern en data 29 de desembre de 2022. ESTABLIR el 
termini de presentació de sol·licituds per a optar a la subvenció per un període de 40 
dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB. 
AUTORITZAR la despesa per un import total de 2.000.000,00 d’euros amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos següents: un import d’1.000.000,00 
euros a l’exercici pressupostari 2023 i a les aplicacions pressupostàries 0800-48901-
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32626 per un import de 900.000,00 euros, 0800–78062-32626 (actuació inversora 
P.11.7081.01) per un import de 100.000,00 euros; i un import d’1.000.000,00 euros a 
l’exercici pressupostari 2024 i a l’aplicació pressupostària 0800-48901-32626, aquesta 
última condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corresponent. PUBLICAR l’esmentada Convocatòria en el BOPB. FACULTAR el sisè 
tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per dur a terme les 
actuacions necessàries per a la celebració de la convocatòria i a la Gerent de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per dur a terme les actuacions necessàries per al 
reajustament pressupostari de les quantitats autoritzades. 

29. – (22XC0147-001) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per al desenvolupament del projecte 
d'organització de l'exposició "La saviesa de la funcionalitat. Arquitectura, disseny i 
urbanisme a Barcelona (1946-1979)" (Títol provisional), a l'antiga seu de l'editorial 
Gustavo Gili (Gener-Juny 2023), amb el títol definitiu de "Línies dures. Edificis, disseny i 
urbanisme a Barcelona (1949-1975)", que té per objecte concretar les actuacions de 
difusió i promoció de l'exposició, amb la finalitat de difondre el patrimoni arquitectònic 
de la ciutat, i de conformitat amb l'informe justificatiu que obra a l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb NIF 
Q0875010A, la despesa per un import de 54.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48903/33411 del pressupost de 2023. FACULTAR el Tinent d'Alcaldia 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Jordi 
Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades en 
aquest procediment. 

30. – (22XC0335) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans per a la utilització i l'impuls 
de la plataforma Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania 
organitzada, basat en el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de 
Govern en data 14 de juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma 
Decidim, regulant el desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta 
infraestructura digital i dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i 
avançar en aquesta extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de 
Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

31. – (22XC0436) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Federació Catalana de Voluntariat Social per a la utilització i l'impuls de la plataforma 
Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada,basat en 
el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de 
juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el 
desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i 
dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta 
extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de 
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l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

32. – (22XC0437) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Nexes Interculturals SCCL per a la utilització i l'impuls de la plataforma Decidim per al 
foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en el conveni-model de 
col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de juliol de 2022 amb la 
finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el desenvolupament, 
l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i dels models de 
participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta extensió de la 
plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament 
de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

33. – (22XC0438) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Xarxa d'Economia Solidària per a la utilització i l'impuls de la plataforma 
Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en 
el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de 
juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el 
desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i 
dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta 
extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

34. – (22XC0439) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Institut de Drets Humans de Catalunya per a la utilització i l'impuls de la plataforma 
Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en 
el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de 
juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el 
desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i 
dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta 
extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

35. – (22XC0440) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Acció Escolta de Catalunya per a la utilització i l'impuls de la plataforma Decidim per al 
foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en el conveni-model de 
col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de juliol de 2022 amb la 
finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el desenvolupament, 
l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i dels models de 
participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta extensió de la 
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plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament 
de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

36. – (22XC0441) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Economat Social per a la utilització i l'impuls de la plataforma Decidim per al foment 
de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en el conveni-model de 
col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de juliol de 2022 amb la 
finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el desenvolupament, 
l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i dels models de 
participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta extensió de la 
plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament 
de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

37. – (22XC0442) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
LAFEDE.CAT - Organitzacions per a la Justícia Global per a la utilització i l'impuls de la 
plataforma Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, 
basat en el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 
14 de juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant 
el desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura 
digital i dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en 
aquesta extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

38. – (23XC0009) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Opcions de Consum Responsable SCCL per a la utilització i l'impuls de la plataforma 
Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en el 
conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de juliol 
de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el 
desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i 
dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta 
extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

39. – (23XC0010) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona per a la utilització i l'impuls de la 
plataforma Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, 
basat en el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 
14 de juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant 
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el desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura 
digital i dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en 
aquesta extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

40. – (23XC0013) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya per a la utilització i l'impuls de la 
plataforma Decidim per al foment de la democràcia entre la ciutadania organitzada, 
basat en el conveni-model de col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 
14 de juliol de 2022 amb la finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant 
el desenvolupament, l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura 
digital i dels models de participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en 
aquesta extensió de la plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

41. – (23XC0014) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Escoltes Catalans per a la utilització i l'impuls de la plataforma Decidim per al foment 
de la democràcia entre la ciutadania organitzada, basat en el conveni-model de 
col·laboració aprovat per la Comissió de Govern en data 14 de juliol de 2022 amb la 
finalitat de facilitar l'accés a la plataforma Decidim, regulant el desenvolupament, 
l'adopció, la capacitació i la difusió d'aquesta infraestructura digital i dels models de 
participació ciutadana que aquesta permet, i avançar en aquesta extensió de la 
plataforma. FACULTAR el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament 
de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, 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 de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Districte de Gràcia

42. – (23000194) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió i dinamització del 
Centre Cívic i del Casal Infantil i Espai d'Adolescents de La Sedeta del Districte de 
Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
23000194, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.820.582,92 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 2.628.253,08 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 1.504.613,98 euros 
i import de l'IVA de 315.968,94 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 734.904,87 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0606, un import (IVA inclòs) de 726.274,26 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606, un 
import (IVA inclòs) de 359.403,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
la tipologia del contracte i d'acord amb l'article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

43. – (23XC0049) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona -
Districte de Sant Andreu i l'Associació Cultural Grup de Pintors de Sant Andreu, per tal 
de fixar els termes de la col·laboració entre les parts per a la celebració d'una fira -
mostra de pintura que permeti als ciutadans de Barcelona la possibilitat de gaudir de 
l'oferta cultural i potenciar el coneixement de la creació artística d'autors de Sant 
Andreu; FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, per a la signatura de
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin del mateix; 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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