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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 3 de novembre de 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 27 d'octubre de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (156/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Llovera Pérez 
(mat. 78255) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al 
Consell Escolar Municipal de Barcelona de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu (14FC2BIBA01), 
i l’activitat privada per compte propi de maquetació, disseny gràfic i fotografia. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (163/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alex Albert García Soteras 
(mat. 73375) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana C1, amb destinació a la Sala 
Conjunta de Comandament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el 
lloc de treball d’Agent de la Guàrdia Urbana (16FC1BIBA02), i l’activitat pública com a 
professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al curs acadèmic 
2022-2023 a temps parcial i de durada determinada, des de l'1/09/2022 fins al 
31/08/2023. 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 
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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. – (165/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Martín Gómez (mat. 
75972) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí estructural amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de 
Serveis de Democràcia Activa de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’activitat pública com a professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) per al curs acadèmic 2022-2023 a temps parcial i de durada determinada, des de 
l'1/09/2022 fins al 28/02/2023. 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. 

4. – (171/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ernest Velasco Francesch 
(mat. 76576) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de 
Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions Gerència de Pressupostos i Hisenda, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada 
per compte d'altri de monitor de futbol del Futbol Club Barcelona Academy. 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. – (195/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Blanca González 
Corsellas (mat. 79814) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura (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 
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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. – (3/2022 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Serra Alcaine 
(mat. 11100245) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb 
destinació al Departament Xarxa d’Oficines d’Habitatge de la Direcció de Serveis 
d’Habitatge de Parc Privat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball d’Atenció a la ciutadania i gestió 
administrativa (codi 16FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte propi de tallerista 
extraescolar, realitzant un taller de ràdio per alumnes de primària. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar per a l’exercici 
d’una activitat privada per compte propi de tallerista extraescolar, realitzant un taller 
de ràdio per alumnes de primària i la que es tramita en l’expedient 4/2022 com a 
guionista i locutor d’emissora privada de ràdio, no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 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. – (4/2022 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Serra Alcaine 
(mat. 11100245) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb 
destinació al Departament Xarxa d’Oficines d’Habitatge de la Direcció de Serveis 
d’Habitatge de Parc Privat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball d’Atenció a la ciutadania i gestió 
administrativa (codi 16FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte propi de guionista i 
locutor d’emissora privada de ràdio. La dedicació professional total entre ambdues 
activitats, la que es proposa autoritzar per a l’exercici d’una activitat privada per 
compte propi de guionista i locutor d’emissora privada de ràdio i la que es tramita en 
l’expedient 3/2022 com a tallerista extraescolar, no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
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Administracions Públiques. 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. 

8. – (2022/0217) APROVAR l’expedient núm. 2022/0217 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC – 0144, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’import 
10.840.698,05 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 6 de juliol de 2022 fins el dia 19 d'octubre de 
2022 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

9. – (17002651-008) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2023 fins al 
31.01.2024, el contracte 17002651-008 que té per objecte "Servei d'impressió, 
escaneig, i còpia a la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona", adjudicat a 
l'empresa RICOH ESPAÑA SLU, amb NIF B82080177, per un import total de 519.920,40 
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 
43.326,70 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 de 35.807,19 
euros i import IVA de 7.519,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/93314 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 476.593,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
393.879,09 euros i import IVA de 82.714,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/93314 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

10. – (22XF0830) CONVALIDAR l'omissió de fiscalització, indicada al procediment 22XF0830, 
en relació a la tramitació de les factures pels subministraments prestats en relació a la 
contractació de consumibles d'informàtica estàndard 2020-2021 per a la Gerència de 
Recursos, amb número de contracte 20003462, com a contractació basada de l'Acord 
Marc de consumibles d'informàtica, amb número de contracte 17002855, adjudicat a 
l'empresa PMC GRUP 1985 SA amb NIF A58093816; d'acord amb els informes i 
documentació que consten a l'expedient. ACORDAR la continuació del procediment; 
ORDENAR el pagament de la factura presentada amb número de registre 2021-352697, 
per un import de 393,30 euros (iva inclòs), de la factura, amb número de registre 2021-
351567 per un import de 37,03 euros (iva inclòs) i de la factura, amb número de 
registre 2021-345387 per un import de 822,80 euros (iva inclòs), a l'empresa PMC 
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GRUP 1985 SA amb NIF A58093816, a càrrec de la partida econòmica 
0705/22000/92011 de l'exercici 2022. 

11. – (22XF0831) CONVALIDAR l'omissió de fiscalització, indicada al procediment 22XF0831, 
en relació a la tramitació de les factures pels subministraments prestats en relació al 
contracte basat en l'Acord Marc de subministrament de paper raïma reciclat, número 
20003518, que té per objecte la contractació de la compra de paper raïma reciclat 
2020-2021 per a la Gerència de Recursos, adjudicat a l'empresa Antalis Iberia, SA; 
d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. ACORDAR la 
continuació del procediment; ORDENAR el pagament de la factura presentada amb 
número de registre 2021-304755, per un import de 490,78 euros (iva inclòs) i de la 
factura, amb número de registre 2021-345150, per un import de 220,85 euros (iva 
inclòs) a l'empresa Antalis Iberica, SA, amb NIF A78456506, a càrrec de la partida 
econòmica 0705/22000/92011 de l'exercici 2022. 

12. – (22S09946-001) ALLIBERAR la quantitat de 511,35 euros de l'import de l'autorització de 
la despesa corresponent de la Convocatòria general per a la concessió de subvencions 
per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament 
de Barcelona per a l'any 2022, aprovada per Acord de la Comissió de Govern de data 9 
de desembre de 2021, per un import de 597.771,35 euros corresponent a Sant Andreu, 
amb càrrec al pressupost municipal de 2022 i a la partida D/48901/92412. 

13. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 3 de novembre de 2022. 

14. – (22S08303) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, i 
l'Associació Xarxa Economia Solidària de Catalunya per la realització del Projecte 
"Expansió i Reforç estratègic de l'economia solidària a Barcelona 2022", dirigit al reforç 
i l'expansió del mercat social i la visibilitat de l'ESS davant la ciutadania, amb un relat 
atractiu i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 
de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
87.500,00 euros, que correspon al 33,27% del cost total del Projecte per import de 
263.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
87.500,00 euros, dels quals, 80.000,00 euros a càrrec de la partida 0700/48539/43351 
del pressupost 2022 i els altres 7.500,00 euros a càrrec de la partida 
0609/48903/92412 també del pressupost 2022, a favor de l'Associació Xarxa Economia 
Solidària de Catalunya, amb CIF G63881031. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
previst al pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Comissionat d'Economia Social i 
Desenvolupament Local i Consum, Sr. Álvaro Porro González, per a la signatura del 
conveni. 
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15. – (22S09677) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Barcelona Clúster Nàutic per la realització del Projecte Pla d'acció 2022-23 
dirigit a impulsar l'Economia Blava i contribuir a la sostenibilitat econòmica i la creació 
d'ocupació de qualitat, a través de la innovació i la transferència tecnològica i que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa i de caràcter excepcional, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 50.000,00 euros, que 
correspon al 30,86% del cost total del Projecte per import de 162.000,00 euros; 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 50.000,00 euros, 
dels quals, 25.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0700/48903/43011 del pressupost 
2022 i els altres 25.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0700/48903/43011 del 
pressupost 2023, condicionat aquest últim import a l'existència de crèdit adequat i 
suficient, a favor de l'Associació Barcelona Clúster Nàutic, amb NIF G-66288424; 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar 
des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte cinquè del conveni; FACULTAR el 
Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

16. – (3/147-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-147/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.248.824,18 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. 
22102491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17. – (3/148-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-148/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 3.343.648,00 euros, per atendre despeses 
derivades de l’increment del cost d’energia elèctrica en els centres d’ensenyament 
públics i altres edificis i instal·lacions del Consorci d’Educació de Barcelona per al tercer 
quadrimestre del 2022, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
22102591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

18. – (3/149-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-149/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 15.149.888,00 euros, per atendre despeses 
derivades de l’increment del cost del subministrament elèctric en edificis i instal·lacions 
de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes Dependents, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22102691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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19. – (3/150-2022) APROVAR l’expedient núm.3-150/2022 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 diferents compromisos 
d’ingrés i drets reconeguts de la Generalitat de Catalunya derivats del nou Contracte 
Programa 2022-2025 , signat amb data 22/07/2022, per atendre despeses en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social , per un import de 
5.412.987,44 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
22102495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

20. – (3/151-2022) APROVAR l’expedient núm.3-151/2022 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 compromís d’ingrés de la 
Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en concepte de 
transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades 
a les entitats locals en el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el 
ejercicio 2022”, per un import total de 365.863,25 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 22102595; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

21. – (3/152-2022) APROVAR l’expedient núm.3-152/2022 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 
del Servei d´Ocupació de Catalunya en concepte de segona bestreta de la subvenció del 
SOC per al Programa Treball i Formació 2018, per un import total de 224.160,02 euros, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 22102695; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

22. – (3/153-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-153/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.081.872,00 euros, per atendre despeses 
derivades de l’increment retributiu al personal del Consorci d’Educació de Barcelona, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 22102791; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

24. – (21000885-001) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
21000885-001 que té per objecte "Serveis de suport a la gestió del coneixement per 
cobrir les necessitats de la Direcció de Recursos i Control de Gestió (DRCG) adscrita a la 
Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible", 
adjudicat a l'empresa ESTRATEGIA MOMENTUMCO, SL, amb NIF B66675935, per un 
import màxim de 114.210,30 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
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documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 42.828,87 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 de 35.395,76 euros i import IVA de 7.433,11 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
57.105,15 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 47.194,34 
euros i import IVA de 9.910,81 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15018 0500, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 14.276,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net d'11.798,58 euros i import IVA de 2.477,70 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500. FIXAR en 4.719,43 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (20S03900-002) APROVAR l'Addenda per als exercicis 2022 i 2023 al Conveni 
interadministratiu subscrit en data 3 de juliol de 2020 entre l'Ajuntament de Barcelona 
i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'intercanvi d'informació per a la gestió de les 
zones de baixes emissions, de conformitat amb la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 
2011; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual prevista nominativament en el 
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per un import de 300.000,00 euros, a favor 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/46406/17211 del pressupost de l'any 2022 i 2023, per fer front a les 
despeses derivades de l'esmentada Addenda i amb el següent desglossament: 
150.000,00 euros amb càrrec de l'exercici 2022 i 150.000,00 euros amb càrrec a 
l'exercici 2023. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR el gerent de Medi Ambient i Serveis 
Urbans per la signatura de l'Addenda i per l'adopció dels actes que se'n derivin. 

Districte de Ciutat Vella

26. – (22XC0358) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i AGRICOLA Y 
FORESTAL LA CORTADA SL, amb NIF B58770124 propietari de la finca del carrer Palau 4 
de Barcelona, per a la rehabilitació de l'edifici del Borsí, ubicat al carrer Avinyó 23 
cantonada amb la plaça de la Verònica 2, al barri Gòtic del Districte de Ciutat Vella. 
FACULTAR el Regidor del Districte de Ciutat Vella per a la signatura d'aquest conveni. 
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Barcelona. DONAR compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

Districte de les Corts

27. – (22g217) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Sr. José María Juncadella Sala en 
nom de Herederos de Maria Par CB, per escrit de data 19 de juliol de 2022 en els 
termes que figuren a l’informe emès pel Departament d’Expropiacions de la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme en data 20 
d’octubre de 2022, que consta a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. 
APROVAR definitivament, amb les rectificacions introduïdes, la relació de béns i drets 
afectats per l’expropiació de de la finca núm. 6-28 del carrer Danubi (Travessera de les 
Corts, 27 bis), locals A-B-D-E-K-L-Ñ i O, qualificada de parcs i jardins de nova creació de 
caràcter local (clau 6b), equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de 
caràcter local protegit (clau 7bp) i parcs i jardins de nova creació de caràcter local 
protegit (clau 6bp), per la Modificació de la Pla General Metropolità a l’illa delimitada 
pels carrers de Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i Travessera de les Corts, i la 
Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històricartístic de la ciutat de 
Barcelona, districte de les Corts, aprovades definitivament el 4 d’octubre de 2021 i 
publicades al DOGC a efectes d’executivitat el 24 de novembre de 2021. INICIAR 
l’expedient d’expropiació; FIXAR en tràmit d’avinença, d’acord amb l’establert a 
l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la quantitat de 6.993.663,92 euros, com a 
preu just per tots els conceptes, per l’expropiació de la finca núm. 6-28 del carrer 
Danubi (Travessera de les Corts, 27 bis), locals A-B-D-E-K-L-Ñ i O, d’acord amb 
l’esmentat informe; APLICAR l’esmentada quantitat amb càrrec al projecte núm. 
P.04.6822.01 del pressupost de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona per a 
l’any 2022; PAGAR l’esmentada quantitat a Herederos de Maria Par CB, i al Sr. Manuel 
Hernández Franco, mitjançant el pagament en espècie de les finques municipals del 
carrer Marroc 170-180 i Veneçuela 151-155, per valor de 3.275.869,00 euros i 
1.953.163,47 euros, respectivament, més l’entrega en metàl·lic d’1.764.631,45 euros, 
un cop acreditin el domini i llibertat de càrregues de la finca objecte d’expropiació, o, 
altrament, DIPOSITAR-LA a la Tresoreria Municipal; PUBLICAR aquest acord mitjançant 
la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels 
de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets 
aprovada definitivament. 

28. – (4BD2022/118) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització dels 
jardins de Josep Munté, situats al carrer Cardenal Reig, 37, al barri de la Maternitat i 
Sant Ramon, al districte de Les Corts a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 17 d'octubre del 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 
d’1.139.111,18 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 
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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 Sarrià-Sant Gervasi

29. – (22PL16889) ESTIMAR la sol·licitud de desistiment formulada per la FUNDACIO 
FAMILIAR CATALANA, promotora del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
l’equipament docent situat als carrers Plantada, Terré i Martorell i Peña, d’acord amb 
el que es fonamenta a l’informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística i de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. NOTIFICAR el present acord a la societat promotora del Pla. 

Districte de Gràcia

30. – (22g8) DECLARAR la caducitat de l’exercici del dret de reversió a l’empara del que 
estableix l’article 55 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, 
modificat per la disposició addicional cinquena de la Llei 38/1999, de 5 de novembre 
d’ordenació de l’edificació, pel transcurs del temps legal establert pels supòsits 
previstos en l’article 54 de la Llei d’expropiació, termini atorgat per resolució adoptada 
l’1 d’abril de 2022 per la segona tinenta d’Alcaldessa i notificada als senyors Juan Oliva 
Bachero, José Almenar Bescos i la senyora Rosa Bachero Aguilar, antics propietaris de 
la finca situada a l’avinguda de l’Hospital Militar núm. 112 (registral 411-N, actualment 
63.595) que va ser expropiada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant Acta 
administrativa d’1 de desembre de 2006. NOTIFICAR als senyors Juan Oliva Bachero, 
José Almenar Bescos i la senyora Rosa Bachero Aguilar, que l’acció per demanar-ne la 
reversió ha caducat i que es procedirà a sol·licitar al Registre de la Propietat núm. 11 de 
Barcelona la cancel·lació dels drets preferents de reversió per caducitat de l’acció, una 
vegada certificada la fermesa administrativa i judicial d’aquest acord. SOL·LICITAR, al 
Registrador de la Propietat núm. 11 de Barcelona que practiqui en el llibre i foli 
corresponent la cancel·lació del dret de reversió, que grava per procedència de la finca 
registral 411-N, la finca registral 63.595 (formada per agrupació), inscrita en el volum i 
llibre 1847, foli 205, finca núm. 63.595, inscripció 2a, per caducitat del seu exercici. 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més 
circulació de la mateixa. 

31. – (22g9) DECLARAR la caducitat de l’exercici del dret de reversió a l’empara del que 
estableix l’article 55 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, 
modificat per la disposició addicional cinquena de la Llei 38/1999, de 5 de novembre 
d’ordenació de l’edificació, pel transcurs del temps legal establert pels supòsits 
previstos en l’article 54 de la Llei d’expropiació, termini atorgat per resolució adoptada 
l’1 d’abril de 2022 per la segona tinenta d’Alcaldessa i notificada al senyor Pascual Ma 
Mas Boldú, antic propietari de la finca situada a l’avinguda de Vallcarca, 108-110 
(registral 755-N, actualment 63.595) que va ser expropiada per l’Ajuntament de 
Barcelona mitjançant Acta administrativa d’11 de març de 2008. NOTIFICAR al senyor 
Pascual Ma Mas Boldú, que l’acció per demanar-ne la reversió ha caducat i que es 
procedirà a sol·licitar al Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona la cancel·lació 
dels drets preferents de reversió per caducitat de l’acció, una vegada certificada la 
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fermesa administrativa i judicial d’aquest acord. SOL·LICITAR, al Registrador de la 
Propietat núm. 11 de Barcelona que practiqui en el llibre i foli corresponent la 
cancel·lació del dret de reversió, que grava per procedència de la finca registral 755-N, 
la finca registral 63.595 (formada per agrupació), inscrita en el volum i llibre 1847, foli 
205, finca núm. 63.595, inscripció 2a, per caducitat del seu exercici. PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la mateixa. 

32. – (22g10) DECLARAR la caducitat de l'exercici del dret de reversió a l'empara del que 
estableix l'article 55 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, 
modificat per la disposició addicional cinquena de la Llei 38/1999, de 5 de novembre 
d'ordenació de l'edificació, pel transcurs del temps legal establert pels supòsits 
previstos a l'article 54 de la Llei d'expropiació, termini atorgat per resolució adoptada 
l'1 d'abril de 2022 per la segona tinenta d'Alcaldia i notificada als senyors Esperanza 
Garcés Jurio , Valeriano Garcés Jurio, Àngel Garcés Jurio, Ricardo C. Garcés Jurio, Ma 
del Carme Garcés Jurio, Julio Garcés Jurio, Silvano Jaime Siron, M: Mercedes Sola Jurio, 
M. Assumpció Sola Jurio, Felipa A. Sola Jurio, Isolina Jurio Ayesa, Beatriz Jurio Ayesa, 
Victoriano Tomás Jurio Ayesa, Presentación Jurio Ayesa, Frco. Javier Jurio Vergara, Rosa 
M. Jurio Vergara, Virginia Jurio Vergara, Silvano Jaime Ayesa, Pedro A. Jaime Ayesa, 
Florentino Jaime Ayesa, Frco. Javier Jaime Donamaria, Ma Purificación Jaime 
Donamaria, Carolina E. Ibáñez Jaime, Celita Ibáñez Jaime, Rosalia F. Aldave Jaime, Ma 
Elena G. Aldave Jaime, José Luís Jurio García, Ma Ángeles Jurio García, hereus 
universals de la senyora Romana Pilar Jaime Jurioi propietària que va ser de la finca 
ubicada a l'avinguda de Vallcarca núm. 103 (registral 8 N, actualment 63.595) que va 
ser expropiada per l'Ajuntament de Barcelona mitjançant Acta administrativa de 25 
d'abril de 2008. NOTIFICAR als senyors Esperanza Garcés Jurio, Valeriano Garcés Jurio, 
Ángel Garcés Jurio, Ricardo C. Garcés Jurio, Ma del Carmen Garcés Jurio, Julio Garcés 
Jurio, Silvano Jaime Siron, Ma Mercedes Sola Jurio, Ma Asunción Sola Jurio, Felipa A. 
Sola Jurio, Isolina Jurio Ayesa, Beatriz Jurio Ayesa, Victoriano Tomás Jurio Ayesa, 
Presentación Jurio Ayesa, Frco. Javier Jurio Vergara, Rosa Ma Jurio Vergara, Virginia 
Jurio Vergara, Silvano Jaime Ayesa, Pedro A. Jaime Ayesa, Florentino Jaime Ayesa, Frco. 
Javier Jaime Donamaria, Ma Purificación Jaime Donamaria, Carolina E. Ibáñez Jaime, 
Celita Ibáñez Jaime, Rosalia F. Aldave Jaime, Ma Elena G. Aldave Jaime, José Luís Jurio 
García, Ma Ángeles Jurio García que l’acció per demanar la reversió ha caducat i que es 
procedirà a sol·licitar al Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona, la cancel·lació 
dels drets preferents de reversió per caducitat de l'acció, una vegada certificada la 
fermesa administrativa i judicial d'aquest acord. SOL·LICITAR, al Registrador de la 
Propietat núm. 11 de Barcelona que practiqui al llibre i foli corresponent la cancel·lació 
del dret de reversió, que grava per procedència de la finca registral 883-N, la finca 
registral 63.595 (formada per agrupació), inscrita a el volum i llibre 1847, foli 205, finca 
núm. 63.595, inscripció 2a, per caducitat del seu exercici. PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major circulació de la mateixa. 

Districte de Nou Barris

33. – (22obo474) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització de la UAX del PERI de 
Porta, ubicada als carrers Escultor Ordóñez núm. 177U-191 i carrer Horitzontal núm. 9 
a 17”, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa pública, PERI aprovat 
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definitivament per acord del Govern de la Generalitat de data 30 de juliol de 1998, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb qualificació B) de 10 d’octubre de 
2022, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un import de 324.196,43 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) (finançament públic); d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 
119.2 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 el citat projecte, durant el termini 
d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Martí

34. – (22g266) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 118.1 en relació amb l’art. 
117.1, de l’art. 119.1 i els apartats 3 i 4 de la Disposició Addicional Cinquena del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
subjectant-se a les regles de tramitació establertes per l’article 119.2 de l’esmentat 
Text refós, el Projecte de delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística 1, 
corresponent a la finca emplaçada al carrer Messina 11 de Barcelona, inclosa en la 
Declaració d’Àrea de conservació i rehabilitació als carrers de Messina 1-11, Epir 2-6, 
Rodés 2-6, Marsala 6-10 i Tarbà, 2-12 del barri del Besòs i el Maresme, amb 
determinació del sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, mitjançant 
reparcel·lació econòmica. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província i NOTIFICAR-LO 
individualment a tots els interessats afectats. COMUNICAR-HO a la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en compliment de l’article 65.3 de la Llei 
2/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. DONAR-NE compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

35. – (22ru358) APROVAR definitivament, a l’empara del que estableixen la Disposició 
Addicional Cinquena apartat 4, b), del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 2 d’agost, i l’article 36 i següents de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la “Declaració d’Àrea de 
Conservació i Rehabilitació als carrers d’Alfons el Magnànim 40-44, Tessàlia 2-6, Prada 
2-12, Sàsser 2-6 i Benevent 2-6 del barri del Besòs i el Maresme”, al Districte de Sant 
Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, en els termes que figuren al document de 
declaració d’àrea de conservació i rehabilitació de les finques indicades i l’informe de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 24 d’octubre de 2022 que figuren a 
l’expedient, i que es donen per reproduïts a efectes de motivació. PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació 
de la província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

36. – (10BD2022/055) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer de la 
Muntanya, entre el carrer Mallorca i de Coll i Vehí, i el carrer de l'Eterna Memòria des 
del carrer de Coll i Vehí fins el carrer del Freser, al Districte de Sant Martí a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 6 de juliol de
2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) 
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que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 2.760.226,41 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); NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diari de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

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

37. – (22XI0004) CONVALIDAR l'omissió de fiscalització indicada al procediment 22XI0004 en 
relació a la tramitació de la factura relativa al contracte 18004278 que té per objecte 
els serveis de suport a la implantació de la nova llei de procediment administratiu als 
Canals d'Atenció Ciutadana adjudicat a l'empresa SEIDOR CONSULTING SL, amb NIF 
B62076740, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 
ACORDAR la continuació del procediment; RECONÈIXER l'autorització, disposició i 
obligació de la despesa per un import de 16.701,86 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la 
partida D/22719/92511/0300 del pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'empresa 
SEIDOR CONSULTING SL amb NIF B62076740; NOTIFICAR el present acord a 
l'interessat. 

Districte de les Corts

38. – (22002188) ADJUDICAR el contracte núm. 22002188, que té per objecte el 
subministrament mitjançant l'arrendament sense opció de compra d'una carpa 
desmuntable i de mòduls destinats a constituir el pavelló provisional a emplaçar al Parc 
de la Bederrida, per a ubicar de forma temporal les activitats que es desenvolupen a 
l'equipament esportiu municipal del Pavelló Illa, així com la prestació de serveis 
complementaris consistents en l'elaboració dels documents tècnics necessaris, el 
muntatge i el desmuntatge de carpa i mòduls, amb mesures de contractació pública 
sostenible a l'empresa CARPAS ZARAGOZA, SLU amb NIF B99304511 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import de 760.243,00 
euros IVA inclòs, dels quals 628.300,00 euros corresponen al preu net i 131.943,00 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 210.479,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314; un 
import (IVA inclòs) de 307.642,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314 i un import (IVA inclòs) de 242.121,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/20800/93314. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. ALLIBERAR la quantitat de 403,17 
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 225,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/20800/93314; un import (IVA inclòs) de 48,40 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314 i un 
import (IVA inclòs) de 129,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/20800/93314. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
31.431,66 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 al Sr. Alberto 
Bassas Parcerisas i DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

39. – (22000246-20220006) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22000246, que té 
per objecte el "Servei d'Intervenció i Mediació davant situacions de pèrdua d'habitatge 
i/o ocupacions a la ciutat de Barcelona (SIPHO)" a l'empresa licitadora SOGEMEDI, 
GESTIÓN DE ACTIVOS, SL amb CIF B67054197, per haver presentat al sobre B 
documentació relativa als criteris objectius del sobre C (criteris avaluables 
automàticament) havent trencat així el secret de les ofertes. ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a l'ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL VINCLE amb NIF 
G63375786, 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, pel preu de 
3.679.038,00 euros. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import d'1.379.639,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 0202; un 
import d'1.839.519,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15211 0202; un import de 459.879,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 0202. 
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 
183.951,90 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 senyora 
Anna Soler Iglesias, Cap del Departament d'Ús Digne Habitatge. ALLIBERAR la quantitat 
d'1.412.074,46 euros, en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de 
529.527,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15211 0202; un import de 742.426,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 0202; un import de 140.120,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15211 0202. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
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40. – (22XC0309) APROVAR el Conveni Marc entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de 
la Joventut de Barcelona, amb NIF núm. V08825804, en matèria de Joventut per un 
termini de dos anys a comptar des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 
2023. FACULTAR l'Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, Regidor d'Infància, Joventut i 
Persones Grans de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la 
signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (22S09615) APROVAR, el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat SOS 
Racisme Catalunya, per a l'execució del projecte "Atenció a persones víctimes de 
Racisme. Formació per transformar", amb la finalitat de restituir els drets i reparar el 
dany de les persones afectades per una situació de racisme en un procés que avanci 
cap a la igualtat de drets i la no discriminació, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a 
l'any 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un 
import de 45.000,00 euros, equivalent al 40,61% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 110.800,00 euros i amb una durada fins al 
31/12/2022. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l'entitat SOS Racisme Catalunya, amb NIF G58958323, la despesa 
total de 45.000,00 euros a càrrec de la partida D/0200/48630/23252, del pressupost de 
l'any 2022. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 
mesos, a comptar des del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el conveni. 
FACULTAR l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d'Alcaldia de l' Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l'esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

Districte de Ciutat Vella

42. – (22S07258) APROVAR el conveni a subscriure entre l'entitat Casal d'Infants per a l'acció 
social als barris i l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del projecte 
Accions de suport a la població en risc d'exclusió social al barri del Raval de Barcelona, 
que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa, prevista nominativament al 
pressupost municipal per l'any 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
125.050,00 euros, equivalent al 20,31% del cost total del projecte i amb un cost total 
d'execució de 615.575,62 euros, i una durada fins al 31 de desembre de 2022. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades 
a l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import 
de 125.050,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48579/23213 del 
pressupost 2022 del Districte de Ciutat Vella, a favor de l'entitat Casal d'Infants per a 
l'acció social als barris, amb NIF G08828998. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 
presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb el pacte sisè del 
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conveni i d'acord amb la normativa vigent. FACULTAR l'Il·lm Jordi Rabassa i Massons, 
per la seva signatura i la formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per 
l'execució del present conveni. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

43. – (22002206) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de suport a la gestió del 
desenvolupament del programa de Tardes Educatives a la Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22002206, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base 
de licitació de 940.592,18 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.710.167,60 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 777.348,91 euros i import de l'IVA de 
163.243,27 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 470.296,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800, un 
import (IVA inclòs) de 470.296,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

44. – (22002444) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió del servei de l'Oficina 
d'Afers Religiosos de Barcelona (OAR) amb mesures de contractació pública 
sostenible", amb núm. de contracte 22002444, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 675.152,12 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.227.549,31 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 557.976,96 euros i import de l'IVA de 117.175,16 euros; i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 337.576,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23251 0800, un import (IVA inclòs) de 
337.576,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23251 0800; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva autorització. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

45. – (20000945L01-002) PRORROGAR per un període comprès des del 18.11.2022 fins al 
17.11.2023, el contracte 20000945L01 corresponent al Lot 1: Producció de 
coneixement: estudis i diagnòstics de l'Acord Marc, amb número de contracte 
20000945 i número d'expedient 2020-0015, que té per objecte la contractació dels 
serveis de suport a processos comunitaris, amb les empreses designades com a 



17/18
CG 37/22 

proveïdores següents i d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient: FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUARDIA amb NIF G58506981; ETCS -
ESTRATÈGIES DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA SOSTENIBLE SCCL amb NIF 
F63684617; ASSOCIACIÓ LA PERIFÈRICA amb NIF G65180838; INICIATIVES I 
DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL amb NIF B63912026; i TANDEM SOCIAL SCCL amb NIF 
F65570400. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

46. – (20000945L02-002) PRORROGAR per un període comprès des del 18.11.2022 fins al 
17.11.2023, el contracte 20000945L02 corresponent al Lot 2: Suport, dinamització i 
acompanyament a projectes comunitaris de l'Acord Marc, amb número de contracte 
20000945 i número d'expedient 2020-0015, que té per objecte la contractació dels 
serveis de suport a processos comunitaris, amb les empreses designades com a 
proveïdores següents i d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient: FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUARDIA amb NIF G58506981; ETCS -
ESTRATÈGIES DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA SOSTENIBLE SCCL amb NIF 
F63684617; ASSOCIACIÓ LA PERIFÈRICA amb NIF G65180838; INICIATIVES I 
DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL amb NIF B63912026; TANDEM SOCIAL SCCL amb NIF 
F65570400; NUS PROCESSOS SOCIALS I CREATIUS SCCL amb NIF F67026658; i 
BARABARA EDUCACIÓ SCCL amb NIF F66267287. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

47. – (18003581L02) RESOLDRE amb l'empresa IDEEM INNOVA SL, amb NIF B66056052, 
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: 
processos de planificació urbanístics, de planejament i d'espai públic, per haver-se 
donat 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 i els departaments interessats. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

Districte de Sant Andreu

48. – (22XF0742 (2123/2021)) ADJUDICAR el contracte núm. 22C00002, que té per objecte la 
gestió i explotació, en la modalitat de concessió de serveis, del centre cívic de Navas, a 
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF G60320132, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 
168.695,27 euros. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec 
a les partides i als pressupostos següents: un import de 18.836,33 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0609; un 
import de 83.462,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/48999/33711 0609; un import de 66.396,91 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0609; 
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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 
21.660,26 euros. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, FORMALITZI el contracte. 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Joana Bonaterra, adscrita a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Andreu. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

49. – (22XF0742 (2123/2021)) ALLIBERAR la quantitat de 2.568,98 euros, en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar -lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 286,85 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0609; un import de 1.271,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/48999/33711 0609; un import de 1.011,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0609; DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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