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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE FEBRER DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de gener de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (426/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Diego José Calero Torta 
(mat. 24246) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Intendent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat 
Territorial 10 de Sant Martí de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el 
lloc de treball d’Intendent - Guàrdia Urbana (27FA1CICD01), i l’activitat docent com a 
professor formador de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), que forma part 
de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) pel curs acadèmic 2021-
2022, des del 06/09/2021 fins al 30/06/2022. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (435/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep David Clapés Socoró 
(mat. 27824) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
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d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. 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. 

4. – (2021/485 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Santiago 
Santiago (mat. 3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 
categoria professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola Municipal de 
Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc 
base de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte 
d’altri, al Colegio Hermanos Sagrado Corazón com a Professor 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. 

5. – (2021/514 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lidia Miralles 
Prunera (mat. 3100073), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la FUNDACIÓ JESUITES 
EDUCACIÓ-SEK com a Professora i Coordinadora de Música, durant el curs 2021-2022. 
La Sra. Lidia Miralles Prunera per si mateixa o a través de la FUNDACIÓ JESUITES 
EDUCACIÓ-SEK, de la qual ostenta el càrrec de Coordinadora de Música al Col·legi 
Jesuïtes Gràcia-Kostka, no podrà participar en els processos d’accés dels alumnes 
procedents del Col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka al Conservatori Municipal de Música 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 
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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. 

6. – (2021/515 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Lladó 
Gambín (mat. 3100074), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Privada 
Taller de Musics com a Professora de Música. 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. 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. – (1/2022 IMPU) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejandro Mateos 
Alonso (mat. 12025209) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, desenvolupant el lloc de 
treball de Secretari Delegat (26FA1SLJU04) de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. 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. 
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8. – (122/2021 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Javier Oro García 
(mat. 2000585), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC), amb destinació al Departament d’Arquitectura de Sistemes 
d’Informació, de la Direcció d’Operacions i Sistemes de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC) (22FA1BIBA24), i l’activitat privada per compte d’altri, 
com a professor del Col·legi Cultural Badalona (per impartir classes de cicles formatius 
d’informàtica). 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 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. – (04/2022) DECLARAR, de conformitat amb l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, que l’Ajuntament i les seves entitats dependents mantenen un compromís 
ferm de rebuig, lluita i denuncia contra el frau i qualsevol mena de corrupció o conflicte 
d’interessos que sigui contrari als principis d’integritat, imparcialitat, objectivitat i 
transparència que informen l’activitat de la corporació o els seus ens dependents. 
APROVAR el Pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes vinculats al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats amb fons europeus anomenats Next 
Generation, de conformitat amb el que preveu l’art. 6 de l’esmentada ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre. INCORPORAR les funcions que contempla aquest 
Pla en les funcions que ja tenen assignades les Direccions encarregades de la seva 
execució per al seu dimensionament i execució. DONAR publicitat d’aquest acord així 
com del Pla que s’aprova a totes les gerències de l’Ajuntament i entitats que pertanyen 
al grup municipal mitjançant els canals habituals de coordinació, i PUBLICAR-LOS en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte 
al Plenari del Consell Municipal 

10. – (21000472L01) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE de la licitació a les empreses 
Ediciones del Núvol SLU NIF B66917048, per no haver presentat justificació requerida 
en temps i forma sobre l’oferta presentada per ser anormalment baixa, Ediciones 
Reunidas, SAU, NIF A08435497, i Premsa D’Osona SA, NIF A08447369, per ser les 
ofertes presentades anormalment baixes, atès que no es considera justificat el baix 
valor dels preus oferts i no queda acreditada la viabilitat de les ofertes econòmiques, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert a 
la clàusula 10 dels plec de clàusules administratives particulars i l’article 149 de la LCSP. 
ADJUDICAR el contracte 21000472L01 que té per objecte "el servei de gestió de 
continguts" (producció de vuit números de la revista Barcelona Metròpolis) a Edicions 
Clariana SL, CIF B65474843, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
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Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives i la 
puntuació obtinguda, per un import màxim de 291.020,74 euros IVA inclòs, en funció 
dels preus unitaris oferts. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12.125,87 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 
0705; un import (IVA inclòs) de 145.510,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 
133.384,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 13.203,06 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Núria Costa Galobart. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (21000472L02) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE les empreses Fons Gràfic SL, NIF. 
B60434818 i Producciones Mic SL, NIF B24301871 per ser les ofertes presentades 
anormalment baixes, atès que no es considera justificat el baix valor dels preus oferts i 
no queda acreditada la viabilitat de les ofertes econòmiques, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert a la clàusula 10 dels plec 
de clàusules administratives particulars i l’article 149 de la LCSP. ADJUDICAR el 
contracte 21000472L02 que té per objecte "el servei de disseny i maquetació" 
(producció de vuit números de la revista Barcelona Metròpolis) a Folch Studio SL Albert 
Romagosa Casanova UTE amb CIF U67774604, de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts al plec de clàusules 
administratives i la puntuació obtinguda, per un import màxim de 69.764,14 euros IVA 
inclòs, en funció dels preus unitaris oferts. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
34.882,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 31.975,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705; un 
import (IVA inclòs) de 2.906,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.882,82 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 
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acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Nuria Costa Galobart. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (21000472L03) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE les empreses Traducciones y 
Tratamiento de la Documentación. SA NIF: B61183067 per error insubsanable i haver 
infringit el secret de les proposicions d’acord amb l’establert a la clàusula 8 del plec de 
clàusules administratives particulars, a l’haver presentat l’oferta econòmica al Sobre B 
en lloc de la proposició tècnica avaluable amb criteris de judici de valor, i Celer 
Pawlowsky S.L. NIF B60266798, Traducciones Mon SL NIF B62561253 i L’Apòstrof SCCL, 
NIF F61292181 per ser les ofertes presentades anormalment baixes, atès que no es 
considera justificat el baix valor dels preus oferts i no queda acreditada la viabilitat de 
les ofertes econòmiques, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, 
d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars 
i l’article 149 de LCSP. ADJUDICAR el contracte núm. 21000472L03, que té per objecte 
"Serveis de traducció i correcció i revisió de galerades" (producció de vuit números de 
la revista Barcelona Metròpolis) a Diana Argelich Isern, amb NIF 47879124R, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat, per ser l’única admesa a la licitació, pel preu de 124.000,32 € IVA 
inclòs, dels quals 102.479,60 euros corresponen al preu net i 21.520,72 euros a l'IVA, 
en funció dels preus unitaris oferts. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
62.000,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 56.833,48 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705; un 
import (IVA inclòs) de 5.166,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 5.123,98 euros i RETENIR-LA del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a 
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Nuria Costa Galobart. 
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 3 de febrer de 2022. 

14. – (3-006/2022) APROVAR l’expedient núm. 3-006/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 332.689,79 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. 
22012191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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15. – (3-008/2022) APROVAR l’expedient núm. 3-008/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 50.000,00 euros, per atendre les subvencions 
per les activitats extraescolars de les AFA, les quals es gestionen des dels Districtes, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 22012491; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

16. – (20220005D) ADJUDICAR el contracte núm. 21002292, que té per objecte "Serveis 
d'informació mitjançant la figura d'informadors ambientals de la gerència d'Ecologia 
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2022-2024, amb mesures de 
contractació pública sostenible." a SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL amb NIF 
B61461810, amb una baixa del 17,35 % sobre els preus unitaris, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import 
màxim de 803.457,35 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 664.014,34 euros corresponen al preu net i 139.443,01 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 60.946,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; un import (IVA inclòs) de 442.791,42 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15016 0500; un import (IVA inclòs) de 299.719,48 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 33.200,72 
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Ester López. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

17. – (2BD2021/095) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reforma del conjunt 
d’equipaments municipals, situat al carrer Mallorca, 425 i del mercat de la Sagrada 
Família, situat al carrer Padilla, 255-263, al barri de la Sagrada Família, al Districte de 
l’Eixample 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 7.859.734,19 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 
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règim local de Catalunya; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament 

Districte de les Corts

18. – (22XC0016) APROVAR el Conveni de cooperació entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Parcs i Jardins, Institut Municipal per a 
l’encàrrec de gestió i manteniment del parc de Can Rigal. FACULTAR a la Sra. Sara 
Jaurrieta i Guarner, Gerent del Districte de Les Corts, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni de cooperació, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

Districte de Sant Andreu

19. – (9BD2021/159) APROVAR el Projecte d’enderroc de les edificacions existents per la 
nova construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d’Espronceda, 320, 322-324, al 
barri de Navas, 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 
526.044,25 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; PUBLICAR aquest acord en 
el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

20. – (10BC2020/037) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la rehabilitació de la 
nau Foseco a l’Escocesa al districte de Sant Martí a Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) que figura a 
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 3.636.667,21 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); 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. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

21. – (18005114-003) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 
18005114-003 que té per objecte el Servei de tasques necessàries per a la elaboració 
de propostes sobre el grau d’arrelament social i per l’emissió del document de veïnatge 
de l’Ajuntament de Barcelona, per un període comprès des del 08.02.2022 fins el 
07.09.2022, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES DE GESTIO SERVEIS SOCIALS, 
amb NIF B59960526, per un import total de 235.694,82 euros (IVA inclòs), d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 235.694,82 euros, IVA inclòs, amb 
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càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 194.789,11 euros i import IVA de 40.905,71 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

22. – (20210407-22XF0011) APROVAR les bases específiques de la XXXVI edició dels Premis 8 
de març- Maria Aurèlia Capmany d'acord amb les Bases generals aprovades per la 
Comissió de govern, en sessió d'11 d'octubre de 2017, i publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona en data 27 de novembre de 2017; CONVOCAR la XXXVI edició 
dels Premis 8 de març-Maria Aurèlia Capmany; FIXAR el termini de presentació de 
sol·licituds en 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 18.000,00 
euros amb càrrec a la partida 0200 48101 23241, del pressupost de 2022; PUBLICAR-
LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes 
de l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20229201) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió del servei dels casals de 
gent gran, del programa de dinamització de persones grans, i gestió i dinamització dels 
apartaments La Capa del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència social", 
amb núm. de contracte 21004710, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.120.387,45 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.459.612,29 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.018.534,05 euros i import 
de l'IVA de 101.853,40 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 486.515,35 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0603, un import (IVA inclòs) de 485.186,06 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603, un 
import (IVA inclòs) de 148.686,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

24. – (18003581-L02) RESOLDRE amb l’empresa proveïdora Rice Up SCCL, amb NIF 
F66626177, l'Acord marc (18003581L02) que té com objecte els serveis de dinamització 
de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona respecte del lot núm. 2: 
Dinamització de processos urbanístics, de planejament i d’espai públic, per haver-se 
donada la causa establerta a la clàusula 16, lletra b) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que comporta la resolució de l’Acord marc i de conformitat 
amb l’establert a l’article 212.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i tot conforme amb l’informe que consta a l’expedient de la persona 
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responsable del contracte. NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

25. – (18003581-L02) RESOLDRE amb la proveïdora Fundació Privada Desenvolupament 
Comunitari, amb NIF G64373608, l'Acord marc (18003581L02) que té com objecte els 
serveis de dinamització de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona 
corresponent al lot núm. 2: Dinamització de processos urbanístics, de planejament i 
d’espai públic, per haver-se donada la causa establerta a la clàusula 16, lletra b) del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que comporta la resolució de l’Acord marc 
i de conformitat amb l’establert a l’article 212.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i d’acord amb l’informe del responsable del contracte 
que consta a l’expedient. NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

Districte de Ciutat Vella

26. – (20152802) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 55.061,06 euros, amb 
càrrec al pressupost 2022 i aplicació pressupostària D/46101/33211, a favor de 
DIPUTACIO DE BARCELONA, amb NIF P0800000B, en virtut del coeficient de 
participació acordat per les parts, i que correspon a les despeses que es derivin de la 
conservació i manteniment de les instal·lacions i els subministraments continus i 
serveis que efectuï la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la ubicació de la 
Biblioteca Francesca Bonnemaison en un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, 
de conformitat amb allò acordat en el Conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona, 
aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona en sessió de data 19-
11-2014 i en base a les previsions presentades, per la Diputació de Barcelona per l'any 
2022. 

Districte de Sants-Montjuïc

27. – (20221011) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2021 
de la XXX edició dels Premis anuals de Sants-Montjuïc.SOTMETRE a informació pública 
les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els 
interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions 
que creguin adients. TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT les bases particulars en 
cas que transcorri l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 
cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 3.000,00 euros, que anirà a càrrec 
de la posició pressupostària D/48101/33811/0603 de l'exercici de 2022, per a fer front 
a la disposició i lliurament d'aquests premis.
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EL SECRETARI GENERAL
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