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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE FEBRER DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 3 de febrer de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (394/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Stefano De Marchi (mat. 
79289) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat 
privada per compte propi com arquitecte fora del terme municipal de Barcelona. Per 
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou 
igualment l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte fora del terme municipal de 
Barcelona, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (425/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d'Hebrón 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 2021, 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 
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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. 

3. – (427/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Gloria Font Basté 
(mat. 74907) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Mobilitat en el Territori de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, 
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 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. 

4. – (428/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gil Garcia Casarramona 
(mat. 27613) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
al Grup Desenvolupament Professional de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, 
i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia 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 2021, 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 
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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. 

5. – (429/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Teresa Bladé 
Costa (mat. 79146) entre la seva activitat municipal com a contractada laboral de relleu 
amb la categoria professional de Gestora d'administració general, amb destinació al 
Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada de la Gerència d'Àrea 
d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball de Gestora 
d'administració general (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de 
traducció de textos. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (430/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Emilia Martínez 
Pérez (mat. 78593) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la 
Direcció de Serveis d'Anàlisi de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte propi com a fisioterapeuta i entrenadora. 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. – (11/2022) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment 
de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20 de 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022. APROVAR l’Oferta Pública 
d’ocupació parcial de 114 places per a l’exercici 2022 en règim funcionarial en els 
següents termes: 114 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la 
l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local. 
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PUBLICAR l’acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO a 
la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions públiques. DONAR COMPTE del present acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (7/2022) CONVOCAR 241 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, de les quals 114 corresponen a l’oferta d’ocupació de l’any 2021, 36 places 
no cobertes de les ofertes públiques 2018 i 2019 i 91 places de l’oferta pública 
d’ocupació del 2022; al total de places s’hauran d’afegir les vacants dels processos en 
curs de places d’agent de la Guàrdia Urbana; la convocatòria és mitjançant oposició 
lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, escala d’administració especial, subescala 
serveis especials i règim funcionarial; APROVAR les bases que han de regir aquesta 
convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (2022/0011) APROVAR l’expedient núm. 2022/0011 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC – 0005, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’import 
42.209.264,55 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 1 de gener de 2022 fins el dia 25 de gener de 
2022 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

10. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 10 de febrer de 2022. 

11. – (03 PPB2022) APROVAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació 
dels errors de transcripció en la regulació dels preus públics de prestacions de les 
instal·lacions esportives municipals i els equipaments de districte, aprovats per la 
Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021 i publicats al Butlletí Oficial de la 
Província el 24 de desembre de 2021, que s’indiquen en el document incorporat a 
l’expedient. 

12. – (SD-002-2022) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de 
subvencions per a la Transformació Digital del comerç i la restauració a la ciutat de 
Barcelona, per a les persones físiques o jurídiques titulars de establiments de 
comercials i de restauració, que portin a terme projectes de transformació digital. 
ORDENAR la publicació de les esmentades bases al Butlletí Oficial de la Província, i en el 
tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la 
inserció d’una referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a 
informació pública per un termini, de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació del 
Butlletí Oficial de la Província, 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 
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dels ens locals, 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR 
definitivament les bases particulars, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions 
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. 

13. – (DP-2021-28366) PRORROGAR amb efectes des del 31 de desembre de 2021, per un 
termini d’un any, la cessió d’ús d’un espai en planta baixa de 40,13 m2 (sala de 
reunions) i d’un altre a la primera planta de 14,80 m2 (sala 6), de la finca situada al 
carrer del Comerç núm. 42, a favor de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, 
acordada per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i formalitzada mitjançant 
contracte de 31 de desembre de 2013, amb la finalitat de destinar-los a la seva seu 
social i a realitzar les activitats que li son pròpies, restant vigent el Plec de condicions 
reguladores aprovat per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i incorporat a 
l’esmentat contracte. 

14. – (03-009-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-009/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 451.221,05 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. 
22012791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

15. – (03-010-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-010/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.372.000,00 euros, per atendre despeses del 
contracte relatiu a la conservació de les instal·lacions de l’enllumenat públic de la ciutat 
de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 22012891; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

16. – (03-011-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-011/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 40.000,00 euros, per atendre aportacions a la 
Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22012991; 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

17. – (20140500M4) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 de la TRLCSP, el 
contracte 14003093-010 que té per objecte "Manteniment del clavegueram de 
Barcelona 2015-2022", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF 
A28541639, per un import màxim de 900.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició 
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de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 900.000,00 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 de 818.181,82 euros i import IVA de 
81.818,18 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària D/22714/16011 
0502. FIXAR en 40.909,09 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 
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. 

18. – (21XC0286) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, per promoure 
la continuïtat i difusió del projecte de reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona. 
FACULTAR en el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura i formalització del present Conveni així com, dels actes 
que es derivin del desenvolupament i execució del mateix. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

19. – (22g7) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra d) de 
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, 
l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 
formulat pel Sr. Juan Antonio Vives Sanfeliu i la Sra. Maria Carmen Vives Sanfeliu, en 
representació com a administradors mancomunats de la societat ASHMILL BUILDING 
S.L. en data 30 de novembre de 2021 davant el registre de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, en relació a la finca situada al número 58-68 del carrer Diputació –
número 86-88 del carrer Rocafort qualificada de Zona de renovació urbana en 
transformació de l'ús a sistema de parc urbà (clau 17/6) pel Pla General Metropolità 
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al DOGC en data 19 de juliol de 
1976, pels motius que figuren a l’informe del Departament d’Expropiacions de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 
18 de gener de 2022, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 
íntegrament reproduït. 

Districte de les Corts

20. – (19obo469) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l’errada 
material detectada a l’acord de la Comissió de Govern, de data 10 de setembre de 
2020, que va aprovar definitivament el “Projecte executiu d’urbanització del Camí de 
Mare de Déu de Lorda, i fora d’àmbit corresponent a la zona verda compresa entre el 
camí de Mare de Déu de Lorda, l’Avinguda Mare de Déu de Lorda i el carrer Conrad 
Xalabarder”, al Districte de Les Corts, a Barcelona, en el sentit que a on diu que l’import 
a càrrec de la Fundació Aula Escola Europea és de 727.693,21 euros IVA inclòs, ha de 
dir que és de 727.639,21 IVA exclòs, pels motius i fonaments que justificadament i 
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raonada figuren als informes de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres i de la 
Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 24 de gener de 
2022, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a aquest 
acord; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un diari dels 
de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment. 

Districte d'Horta-Guinardó

21. – (18g360) ESTIMAR per procedent, d'acord amb l'establert a l'article 114 del Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del propòsit d'iniciar expedient 
d'expropiació per ministeri de la llei, formulat el 19 d’octubre de 2018 pel senyor 
Francesc Marfà Badaroux, advocat, en nom i representació de Francisco Javier i Laura 
Argente Ariño, en relació a les finques núm. 1 del carrer Alighieri i núm. 23 de la 
baixada de Can Mateu, qualificades d’equipament comunitari de nova creació de 
caràcter local (clau 7b) i xarxa viària bàsica, per la modificació del Pla General 
Metropolità del barri del Carmel i entorns, aprovada definitivament l’1 de juny de 
2010, pels motius que figuren a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l’Institut Municipal d'Urbanisme, de 16 de gener de 2022, que a efectes 
de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït; NOTIFICAR 
aquesta resolució als interessats. 

22. – (7BC2022/022) APROVAR el Projecte executiu actualitzat de la consolidació estructural 
i constructiva del Palau Marquès d’Alfarràs, al districte d’Horta-Guinardó a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 
d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i 
l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests 
efectes es donen per reproduïts, per un import de 4.361.878,68 euros (IVA inclòs), 
import resultant de sumar l’import addicional de 177.715,31 euros (IVA inclòs) al 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per 
acord de la Comissió de Govern en sessió de 8 de juliol de 2021 per import de 
4.184.163,37 euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització un 4,25% 
d’increment sobre el PCA originalment aprovat i que consisteix bàsicament en una 
actualització del pressupost del projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un dels diaris de 
més circulació de atalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

Districte de Sant Andreu

23. – (21SD0354PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització per a zones de Remodelació a 
l’entorn del Passeig d’Enric Sanchís” de Barcelona que ocupa una superfície de 4.565 
m2 qualificada de Sistema Viari Bàsic (Clau 5) i de Sistema d’espais lliures: Parcs Urbans 
(clau 6) del Pla General Metropolità, trobant-se inclosa dins l’àmbit del Pla Especial de 
Reforma Interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig d’Enric Sanchís 
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aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
a l’empara de l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona en sessió celebrada el 21 
de desembre de 2001, promogut per Nera Directorship SL, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 27 de maig de 2021 que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 
439.523,07 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que 
estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la 
província. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les 
dependències municipals interessades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

24. – (17e00108) REFUSAR el full d’apreuament particular, presentat la mercantil Xenia CVE 
Barcelona, SL, en data 13 d’octubre de 2021, per un import total de 2.997.791,37 
euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, pel que fa al preu just per l’expropiació de la 
finca situada al carrer Maresme, núm. 154-156, qualificada de zona subjecte a 
ordenació volumètrica específica (clau 18) pel “PP de ordenación de la zona de Levante 
(sector Sur)”, aprovat definitivament el 24 de març de 1961 i publicat al DOGCB el 29 
d’abril de 1961, inclosa al polígon d’actuació 22-AA, aprovat definitivament el 13 de 
març de 1980, per actuar pel sistema d’actuació per expropiació, amb la intenció 
d’aconseguir sòl urbanitzat que possibiliti la promoció pública d’habitatges segons la 
seva qualificació; APROVAR, d’acord amb l’establert a l’article 30.2 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa, el full d‘apreuament municipal per import de 657.953,88 euros, 
inclòs el 5% de premi d’afecció, segons informe redactat pel Departament de 
Valoracions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de Barcelona, entitat pública empresarial de l’Ajuntament, en data 17 de 
desembre de 2021, com a preu just per l’expropiació per ministeri de la llei de 
l’esmentada finca; NOTIFICAR-HO als interessats per a que dins dels deu dies següents 
l’acceptin llisa i planerament o bé el rebutgin, formulin les al·legacions i aportin les 
proves que considerin adients i, en tal cas, REMETRE l’expedient al Jurat d’Expropiació 
per a que fixi el preu just. 

25. – (20g119) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del 
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de 
l’illa delimitada pels carrers de Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de 
Puigcerdà, en el sentit que justificadament i raonada, figura en l’informe de la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 10 de gener de 
2022 que consta en l’expedient i que es dona per reproduït. APROVAR definitivament, 
a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de 
Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, formulat per la Junta de 
Compensació constituïda a l’efecte, que incorpora les modificacions derivades de 
l’acord d’aprovació inicial i de l’informe a les al·legacions, de 10 de gener de 2022, amb 
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les prescripcions que consten en el mateix informe en relació a la qualitat del sòl. 
DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a 
l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i per tant, entre d’altres, la cessió en 
ple domini i lliure de càrregues, d’ocupants, d’edificacions i de contaminació, a 
l’Administració actuant, dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos 
previstos en el planejament, i l`extinció dels drets i càrregues que es relacionen en 
l’esmentat projecte de reparcel·lació, per incompatibilitat amb el planejament. 
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 
propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

Districte de Nou Barris

26. – (21C00004) ADJUDICAR l’expedient per la concessió de serveis de la Gestió i explotació 
del Complex Esportiu Municipal Guineueta, amb mesures de contractació pública 
sostenible, ubicat al carrer Castor 11 de Barcelona, amb número de concessió 
21C00004, tramitació ordinària i procediment restringit, a l’entitat CLUB ESCOLA 
ESPORTIVA GUINEUETA, amb NIF G58502436, d’acord amb la durada determinada a la 
clàusula 4 del PCAP, per un cànon anual de 2.700,00 euros anuals, de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la 
millor oferta relació qualitat-preu. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 500,00 
euros, depositada a Tresoreria a data 19 de gener 2022. NOTIFICAR la pressent 
resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant. REQUERIR a l'entitat 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per a la signatura telemàtica de la 
formalització del contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Mercè
Garcia del Estal. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (20210370) INICIAR l'expedient per a la contractació dels -Serveis complementaris a la 
gestió dels serveis municipals adreçats a víctimes del tràfic d’éssers humans, de la 
Direcció de Feminismes i LGTBI (DFiLGTBI) de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de 
garantir el correcte funcionament dels serveis-, amb núm. de contracte 21004850, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 321.627,52 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 584.777,30 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 292.388,65 euros 
i import de l'IVA de 29.238,87 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 160.813,76 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23172 0200, un import (IVA inclòs) de 160.813,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23172 0200; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l’article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

28. – (22000246) INICIAR l'expedient per a la contractació del -Servei d’Intervenció i 
Mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i/o ocupacions a la ciutat de 
Barcelona (SIPHO)-, amb núm. de contracte 22000246, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
5.091.112,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.256.568,12 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 
4.207.530,96 euros i import de l'IVA de 883.581,50 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) d'1.909.167,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15211 0202, un import (IVA inclòs) de 2.581.945,29 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 
0202, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 0202; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article 103 LCSP. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

29. – (20210437) MODIFICAR la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, 
en concret, l’apartat referit al criteri d’adjudicació avaluable mitjançant judici de valor, 
apartats primer i segon, de l'expedient per a la contractació de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, amb núm. de contracte 21004350, quedant redactada de la 
manera que consta en el document anomenat “modificació clàusula 10 criteris 
avaluables mitjançant judici de valor” que s’adjunta a l’expedient. RETROTRAURE les 
actuacions al moment de l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació de les 
actuacions preparatòries i convocar la licitació. CONVALIDAR l’aprovació de l’inici de 
l’expedient de contractació, les actuacions preparatòries i el plec de prescripcions 
tècniques. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20210502) APROVAR les bases específiques de participació i la convocatòria 
corresponent als Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2021. 
CONVOCAR els Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2021, de 
conformitat amb les bases generals reguladores del Premi Montserrat Roig al 
periodisme i la comunicació social, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona el dia 7 de desembre de 2017. AUTORITZAR la despesa de 40.000 euros, que 
anirà amb càrrec a la partida 02.00 481.01 230.34 del pressupost de l’any 2022 amb el 
següent desglossament: - Periodisme social: un primer premi de 7.000,00 euros i un 
segon premi de 3.000,00 euros. - Comunicació social, un primer premi de 7.000,00 
euros i un segon premi de 3.000,00 euros. - Promoció de la investigació periodística, 2 
premis, cadascun dels quals dotat amb 10.000,00 euros. Les temàtiques suggerides als 
candidats en aquesta categoria són: -sectors laborals feminitzats i precaritzats; -les 
cures a les persones; -discursos d’odi; -la digitalització i les tecnologies per a l’accés a 
serveis i prestacions de Dret. - Premi honorífic especial del jurat, sense dotació 
econòmica. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les bases específiques de 
participació corresponent als Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació 
social 2021 mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. ESTABLIR 
com a termini de presentació de les sol·licituds les dates que consten a les bases 
específiques. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

31. – (20194454_20000063) PRORROGAR per un període comprès des del 25.05.2022 fins el 
24.05.2024, el contracte 20000063-001 que té per objecte "serveis de seguretat dels 
accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb el Plec de prescripcions 
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, per un import 
total de 400.195,40 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 121.155,04 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 de 
100.128,13 euros i import IVA de 21.026,91 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22701/13011 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 78.942,66 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 65.241,87 euros i import IVA de 13.700,79 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22701/13011 0400, 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 200.097,70 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 165.370,00 euros i import 
IVA de 34.727,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22701/13011 
0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

32. – (2021-0128 - Contracte 21003435) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 
21003435 que té per objecte el servei de suport a la gestió del programa Patis Escolars 
Oberts al Barri que s'està desenvolupant a la ciutat de Barcelona, amb mesures de 



CG 5/22 INF. 12/13

contractació pública sostenible, a l'empresa KLOUSNER, SL, amb NIF B67616896, per no 
haver assolit, en els criteris sotmesos a judici de valor, la puntuació mínima necessària 
per passar a la fase següent de la licitació, d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del
Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte (PCAP) i a 
+EDUCACIÓ SCCL, amb NIF F67197368, per no complir amb la solvència econòmic 
financera requerida en la clàusula 7 del PCAP i de conformitat amb l’indicat a la 
clàusula 13.3 del PCAP. ADJUDICAR l’esmentat contracte a la següent empresa 
classificada CET10 LLEURE SL, amb NIF B67166058, de conformitat amb la proposta de 
la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat pel preu de 
441.526,60 euros IVA inclòs, dels quals 383.150,00 euros corresponen al preu net i 
58.376,60 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 368.548,31 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 
0800; un import (IVA inclòs) de 72.978,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; 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 19.157,50 euros i RETENIR-LO 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. Pilar Lleonart 
Forradellas. ALLIBERAR la quantitat de 15.306,56 euros, en concepte de baixa en la 
licitació, i retornar-la a l’aplicació pressupostària D/22719/32627 0800 amb el 
desglossament següent: un import de 12.776,59 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i un import de 2.529,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

33. – (188/2022) APROVAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, 
dinamització i organització del Centre Cívic Pere Pruna del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, de Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 001_21004887, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 399.750,12 euros (IVA inclòs), i un valor estimat de 
660.744,00 euros; i 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 330.372,00 euros i import de l'IVA de 69.378,12 euros; i 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 99.937,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària 0605 D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 199.875,06 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0605 
D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 99.937,53 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0605 D/22719/33711; condicionada a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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