
Secretaria General

1/9
CG 6/23 INF.

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 9 de febrer de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 2 de febrer de 2023 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (002/2023/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Projecte de decret de 
desplegament del procediment sancionador en l’àmbit de la igualtat de tracte i la no-
discriminació i les sancions accessòries, en els termes de l’informe elaborat pels serveis 
jurídics municipals que consta a l’expedient i que constitueix la seva motivació. 
NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament 
de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el 
present acord, així com l’informe esmentat, relatiu al posicionament municipal sobre 
aquesta iniciativa normativa.

3. – (192/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Mariano Yagüez Insa (mat. 
79767) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació a la Tercera Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessor 2 (codi de lloc: 28EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat a 
temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2022-2023, pel 
curs acadèmic 2022-2023, des del 15/09/2022 fins al 14/09/2023. 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. 
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4. – (251/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Maria Victoria Rom 
Rodríguez (mat. 79134) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnica Superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i l’exercici de 
l’activitat docent com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) pel curs 2022-2023, des del 28/09/2022 fins al 24/02/2023. 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 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. – (313/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Novo Loureiro (mat. 
71001) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Cap de la 
Unitat Operativa de Desenvolupament (codi de lloc: 26FAXCCCD03), i adscrit a la Unitat 
Operativa de Desenvolupament de la Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una 
segona activitat pública docent a l’IES Mollet del Vallès, per a impartir el cicle formatiu 
de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil. Aquesta autorització està subjecta al 
règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a la llei catalana 
21/1987, de 26 de novembre, i s’empara en la declaració d’interès públic que es va 
aprovar en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 30 de 
juliol de 2020, que declara d’interès públic la realització, per part de membres de 
l’SPCPEIS, de tasques docents d’impartició del cicle formatiu de grau mitjà 
d’Emergències i Protecció Civil a l’IES Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 324 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol i de conformitat amb el que preveuen l’ article 3.1 de 
la llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic 
aprovada no podrà afectar la dedicació professional a l’activitat municipal de l’SPCPEIS. 
El Sr. Novo no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció 
de processos d’oferta pública, ni en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a 
l’àmbit de l’SPCPEIS. El Sr. Novo, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball 
municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball 
de l’SPCPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona. 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 
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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. – (4/2023 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Teresa Soldino 
Nicolás (mat. 6100027), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Departament 
d’Administració del MUHBA de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les 
funcions pròpies d’un lloc de treball d’Administrativa qualificada [18FCXSCSC05] i 
l’activitat privada per compte propi com a historiadora, en matèria de redacció de 
continguts i recerca documental per a exposicions. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 9 de febrer de 2023. 

8. – (F-2301) AUTORITZAR l’atorgament de la carta de compromís que consta a l'expedient, 
per tal d’autoritzar al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a sol·licitar 
l’ajornament de les quotes d’amortització de diversos préstecs concedits pel Ministeri 
de Ciència i Innovació, assumint l’Ajuntament de Barcelona la responsabilitat 
subsidiària pel 30% del deute ajornat en els termes que preveu l’Ordre CIN/822/2021, i 
que es limita a 5.527.027,42 euros. 

9. – (DP-2022-28764) ENCARREGAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona la gestió i administració de la finca situada al carrer Mont d'Orsà núm. 31-33, 
de propietat municipal, per a destinar-la a equipament amb ús d'allotjament 
dotacional, d’acord amb les previsions del planejament urbanístic. 

10. – (DP-2023-28792) CEDIR a l’entitat “Agrupament Ferroviari de Barcelona” (NIF 
G60186376), l’ús privatiu del local 2, situat a la planta baixa de la finca del carrer de 
Virgili núm. 45-47, amb la finalitat de destinar-lo a la realització de les activitats pròpies 
de l’entitat, essencialment culturals de l’àmbit ferroviari, per un termini de quatre 
anys, prorrogable per dos anys més per acord exprés de les parts i caràcter onerós, 
d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient 
a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en document 
administratiu. 
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11. – (3-009/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-009/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 2.394.795,10 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. 
23012791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (3-012/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-012/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 809.738,06 euros, per atendre diverses 
necessitats: contracte de subministrament d’elements publicitaris en el recinte de la 
Fira de Barcelona amb motiu del Mobile World Congress i el 4 Years From Now i 
projecte “Promoció de la vela entre els infants de la Ciutat 2023-2029”, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient referència comptable núm. 23013091; 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

13. – (22002205D) ADJUDICAR el contracte núm. 22002205, que té per objecte "Serveis de 
manteniment de les escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats 
situats a l'espai públic 2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible." a 
TK ELEVADORES ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, 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 
3.596.285,05 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
2.972.136,41 euros corresponen al preu net i 624.148,64 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: 
- un import (IVA inclòs) d'1.798.142,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504 - un import (IVA inclòs) d'1.798.142,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22721/15331 0504. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 148.606,82 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. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; 
PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de 
Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Oriol Such 
Basiana, Tècnic del Departament d'Espai Urbà. ALLIBERAR la quantitat d'1.022.655,96 
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 511.327,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 511.327,98 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 
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0504. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

14. – (23SD0008) AUTORITZAR a Barcelona Cicle de l’Aigua SA a concórrer a la convocatòria 
d’ajuts convocada per l’Ordre de TED/934/2022 de 23 de setembre, basada en el 
component 5 del “Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia (prtr) –
convocatòria 2022, per optimitzar el cicle urbà de l’aigua mitjançant la digitalització, 
d’acord amb els informes que obren a l’expedient. NOTIFICAR el present acord als 
interessats. 

Districte de Ciutat Vella

15. – (1BD2022/150) APROVAR inicialment el Projecte de reparacions puntuals de 
l’estructura del conjunt edificat de Can Seixanta, al c. Riereta 18-20-22, al barri del 
Raval (Fase 1, Fase 2 i Fase 3), al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb els Informes Parcials dels Responsables Municipals que 
qualifiquen el projecte amb A o B (favorable amb observacions o condicions en 
execució d’obra) que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen 
per reproduïts, amb un pressupost de 2.286.568,61 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; i SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents. 

Districte d'Horta-Guinardó

16. – (7BC 2022/113) APROVAR definitivament el Projecte executiu actualitzat d’urbanització 
dels entorns del Mercat de la Vall d’Hebron, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 30 de 
setembre de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions 
d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost de 2.260.753,03 euros, el 21% de l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; 
APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i 
de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor 
d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR la Gerent 
d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les 
circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 
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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
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Districte de Sant Andreu

17. – (9BD2022/149) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la 
plaça del Rom Cremat, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb una B 
(favorable amb observacions o condicions en fase d’execució d’obres), que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 588.611,49 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 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

18. – (10BC2022/114) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’urbanització de l’espai 
públic situat entre el carrer Bolívia i la nau Foseco de La Escocesa, al districte de Sant 
Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
(ITP) de data 14 d’octubre de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o 
condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 645.091,68 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme 
de Catalunya; COMUNICAR-HO a les dependències municipals interessades en aquest 
procediment; 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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

19. – (21000774-004) PRORROGAR per un període comprès des del 17.03.2023 fins al
16.03.2024, el contracte 21000774 que té per objecte "SERVEI DE GESTIÓ DELS 
TALLERS DEL PIAD", adjudicat a l'empresa SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO 
PRIVADA, amb NIF G64404213, per un import total de 295.994,74 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 61.671,56 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 50.968,23 euros i import 
IVA de 10.703,33 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 
0200, 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 
234.323,18 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 
193.655,52 euros i import IVA de 40.667,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
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20. – (23XC0027) APROVAR inicialment la modificació de les Bases Generals del Premi Ignasi 
Fina de Salut Laboral, SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un 
termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny 
pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 30.2 i 83 de 
la Llei 39/15 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques i 52 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, TENIR per aprovades definitivament aquestes 
bases generals sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions durant el període 
d'informació pública, PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
inserir una referència d'aquest anunci a la Gaseta municipal. 

21. – (23S00046-001) APROVAR la Convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, 
“Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa 
d’Educació per a la Justícia Global” per a l’any 2023 de conformitat amb les bases 
reguladores aprovades per Comissió de Govern en data 27 d’octubre de 2022 i 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de novembre de 
2022.CONVOCAR, en règim de concurrència competitiva, l’atorgament de subvencions 
per l’esmentada convocatòria. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, per la Normativa General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOP de data 4 de gener de 
2011, per les Bases reguladores d’aquesta convocatòria, i amb els criteris i requisits 
que s’incorporen en aquesta convocatòria. DETERMINAR com a òrgan instructor el 
detallat a la clàusula 3 de la convocatòria. CONSTITUIR com a òrgan col·legiat de 
Comissió de valoració que ha d’elaborar l’informe preceptiu d’atorgament de les 
subvencions el previst a la clàusula 6 de la convocatòria. ESTABLIR com a termini per a 
la presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 5.440.000,00 euros amb càrrec a la partida 
48901.23291.0200 del pressupost de l’any 2023 i de 2.320.000,00 euros amb càrrec a 
la partida 48901.23291.0200 del pressupost de l’any 2024. En aquells casos que sigui 
procedent, l’autorització d’aquesta despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal dels exercici/s 
futurs. ORDENAR la publicació 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 Nou Barris

22. – (23000240) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió dels equipaments de 
lleure infantil del Districte de Nou Barris, 2023-2025: Casal Infantil Ciutat Meridiana, 
Casal Infantil Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, amb mesures de contractació 
pública sostenible", amb núm. de contracte 23000240, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
565.545,04 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.051.949,77 euros. APROVAR les 
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actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, 
annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. AUTORITZAR
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 514.131,85 euros i import de l'IVA de 
51.413,19 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 24.649,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608, un 
import (IVA inclòs) de 291.681,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608, un import (IVA inclòs) de 249.213,40 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0608; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

23. – (22XC0410) APROVAR el conveni número 22XC0410, entre l'Ajuntament de Barcelona 
Districte de Nou Barris i la FUNDACION YEHUDI MENUHIN ESPAÑA, amb NIF 
G82260282, amb la finalitat de desenvolupament del Programa MUS-E, pel període d'1 
any des de la signatura, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió 
directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte esmentat per un import 
de 30.000,00 euros equivalent al 57,01% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 52.620,00 euros, de conformitat amb els articles 22.2.c) 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre 
de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 30.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/23111 del pressupost any 2023, a favor de FUNDACION YEHUDI MENUHIN 
ESPAÑA, amb NIF G82260282. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini 
no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat, 
presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d'aquesta, justificació dels 
fons rebuts, i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'Im. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Social, Cultura i 
Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

24. – (23XC0025) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, per a la coordinació i organització de la tercera 
Biennal Ciutat i Ciència, prevista pel mes de febrer de 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor del Círculo de Bellas Artes de Madrid, amb NIF G28009116, la despesa per un 
import de 10.890,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/32626 de 
la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat del pressupost de 2023. 
FACULTAR el Tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat 
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. NOTIFICAR aquest 
acord a les persones interessades en aquest procediment. 
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