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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 12 de gener de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de desembre de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (158/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols 
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de
l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Lletrada 
Consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professora associada a temps 
parcial i de durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel 
curs acadèmic 2022-2023, des de l’01/09/2022 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 dedicació professional total entre ambdues activitats, 
la que es proposa autoritzar de professora associada a temps parcial de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs 2022-2023, i la que es va autoritzar per la 
Comissió de Govern en data 02/12/2009, de l’exercici de l’activitat privada per compte 
propi de realització esporàdica de tasques d’assessorament jurídic i emissió d’informes 
jurídics (expedient 1869/2009), 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. 

2. – (246/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Clara Latorre Gasull 
(mat. 76802) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana de l’SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball 
de Tècnica de l'SPCPEIS - Cap de guàrdia (codi de lloc: 24FAXCCPE01), i adscrita a la 
Unitat Operativa de Desenvolupament 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 
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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’SPEIS, 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. 
La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (290/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Maria Corraliza 
Márquez (mat. 80003), entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Ciència 
de Dades, amb destinació al Departament d'Integració de Dades de la Gerència 
Municipal, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Ciència de Dades (codi de 
lloc: 22FA1BIBA11), i l’exercici d’una segona activitat docent, concretament com a 
professora associada de la Universitat de Vic (UVIC) pel curs acadèmic 2022-2023; i a 
més amb una segona activitat privada per compte d'altri de tècnica d'anàlisi de dades 
òmiques a l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre ambdues 
activitats, la de professora associada a temps parcial i de durada determinada de la 
Universitat de Vic (UVIC) pel curs acadèmic 2022-2023, i la de l’exercici de l’activitat 
privada per compte d'altri de tècnica d'anàlisi de dades òmiques a l’Institut 
d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), 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 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. – (291/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Sellarès Castejón 
(mat. 25987) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de la Vall d'Hebrón 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’SPEIS, 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. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. La 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació 
de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (300/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Castaño Tierno (mat. 
77636) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació a la Direcció d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessor 3 (codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat a 
temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2022-
2023, des de l’1/2/2023 fins al 31/7/2023. 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. 

6. – (301/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Granados Ginés 
(mat. 76603) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació a la Sisena Tinència d’Alcaldia, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessor 2 (codi de lloc: 28EEESNEV01), i l’activitat docent com a ponent del Màster 
de Formació Permanent en Indústria Musical i Estudis Sonors de la Universidad Carlos 
III de Madrid, pel curs acadèmic 2022/2023, des del 3 d'octubre de 2022 fins al 30 de 
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setembre de 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. 

7. – (22XC0400) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per acollir persones 
estudiants universitàries en pràctiques d'aquesta universitat, amb efectes a partir del 
25 de febrer de 2023 i per una durada de quatre anys, prorrogables expressament per 
un període addicional de quatre anys. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest 
Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (23XC0002) APROVAR el Protocol institucional entre l'Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el Barcelona Science Institut of Technolgy (BIST) i la 
Fundació Pasqual Maragall (FPM) per a l'impuls de l'estratègia de la Ciutadella del 
Coneixement. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 12 de gener de 2023. 

10. – (SD-001-2023) APROVAR la convocatòria del Premi PREINCUBACIÓ 2023, programa 
d’acompanyament a startups en fases inicials que desenvolupin una activitat 
innovadora, en concret, projectes amb un clar tret innovador vinculats al sector digital 
amb prototip funcional, o a punt de tenir-lo, i on almenys una persona de l’equip es 
dedica completament al projecte, d’acord amb les bases reguladores del premi, 
aprovades per la Comissió de Govern en sessió de data 21 d’abril del 2022. CONVOCAR 
l’atorgament del premis PREINCUBACIÓ 2023; ESTABLIR que el termini de presentació 
de les sol·licituds per part de les candidates s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB i finalitzarà el dia 25 de gener del 2023 a les 23:59 hores. 
PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal; ENCARREGAR a BARCELONA 
ACTIVA SAU SPM com a ens executor de les polítiques d’emprenedoria, empresa i 
ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò que preveu l’apartat vuitè de 
les bases reguladores del premi, la gestió del procediment -excepte la seva resolució- i 
el pagament del Premi PREINCUBACIÓ 2023.
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11. – (SD-004-2023) CONVOCAR el Premi Punt de llibre del programa educatiu el Comerç i 
les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona, curs 2022/2023. ORDENAR la publicació de 
l’esmentada Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, així com la inserció d’una 
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. ESTABLIR un termini d’un mes per a 
la presentació de candidatures des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. 

12. – (DP-2023-28785) INCOAR, a l'empara de l'article 20 del Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals, expedient de desafectació del domini públic de la finca de propietat 
municipal situada en el carrer sense nom núm. 9, a l’illa delimitada pel passeig de 
Potosí, carrer de la Ciutat d’Asunción i carrers sense nom, grafiada en el plànol 
incorporat a l’expedient, finca que s’haurà de transmetre a favor de la societat Serveis 
Funeraris de Barcelona SA per a la implantació d’un equipament sanitari-assistencial 
amb destí a tanatori, en els termes del Conveni urbanístic per a la implantació 
d’equipaments a la ciutat de Barcelona en els àmbits de Casernes i la Maquinista del 
Districte de Sant Andreu de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 
22 de juny de 2022 i formalitzat el dia 23 de juny de 2022, que s’incorpora al Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació dels equipaments situats a 
l’illa delimitada pels carrers de la Ciutat d’Asunción, passeig de Potosí i carrers de nova 
creació, al Districte de Sant Andreu, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 23 de desembre de 2022; i SOTMETRE l'expedient de 
desafectació a informació pública per un termini de vint dies. 

13. – (DP-2022-28738) CEDIR l’ús privatiu, mitjançant subarrendament, fins l’1 de gener de 
2024 i caràcter onerós, a DISA (Distribució Solidària d’Aliments), depenent de la 
Parròquia de Sant Sebastià (NIF R58000356G), dels locals baixos 2 i 3 de la finca del 
carrer de la Selva núm. 53-55, amb la finalitat de destinar-los a la distribució d’aliments 
a persones amb risc d’exclusió social, 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. 

14. – (DP-2022-28739) CEDIR l’ús privatiu, mitjançant subarrendament, fins a l’1 de març de 
2024 i amb caràcter onerós a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI PORTA (NIF 
G58327727), del local 2 situat als baixos de la finca del carrer de l’Estudiant núm. 26-
28, amb la finalitat de destinar-lo a impulsar activitats que redundin en l’interès 
general del veïnat del barri de Porta, 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. 

15. – (DP-2022-28743) CEDIR amb efectes de data 1 de novembre de 2022 i fins el 30 d’abril 
de 2023, com a màxim, i caràcter onerós, a l’Associació Centre d’Acollida Assís (NIF 
G62781935), l’ús privatiu de l’edifici situat al carrer d’Isaac Albéniz núm. 14-18, amb la 
finalitat destinar-lo a activitats pròpies de l’entitat, especialment les referides a 
l’atenció integral de persones en situació de sense llar, o bé abans de la data màxima 
referida si prèviament han estat solucionats els tràmits d’habitabilitat dels 
equipaments que se situen a la Via Augusta núm. 405-407 i 409, dels quals la citada 
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entitat és concessionària, 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 en document administratiu. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

16. – (1BC 2022/207) APROVAR inicialment el Projecte executiu de renovació i millora de les 
xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig de Colom, 
al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe 
Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o 
condicions d’execució d’obres) que figura a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 6.157.060,57 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; 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) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi les al·legacions 
pertinents. 

Districte de Gràcia

17. – (6BD2022/041) APROVAR definitivament el Projecte Executiu de la reurbanització 
provisional dels Jardins del Casal de Barri Canals i Junyer, situat al Viaducte de Vallcarca 
4-6, al barri de Vallcarca, al districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 23 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 731.633,97 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); 
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’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent 
del Districte de Gràcia per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin 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; 
COMUNICAR el present acord a la Diputació de Barcelona; PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Districte de Sant Andreu

18. – (21PL16838) ACORDAR l'ampliació del termini des del dia 13 de gener de 2023 fins al 
dia 13 de juliol de 2023, per procedir a inscriure en el Registre de la Propietat el 
Projecte de Reparcel·lació de la Modificació puntual del pla general metropolita en el 
Subàmbit 2 del Sector IV 'La Maquinista' de Barcelona, segons conveni aprovat per la 
Comissió de Govern el dia 15 de juliol de 2021, un cop venci el dia 13 de gener de 2023 
la segona ampliació del termini acordada per la Comissió de Govern del dia 7 de juliol 
de 2022; de conformitat amb els motius que consten a l'informe jurídic emès per la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, el qual es dona per reproduït i s'incorpora a 
aquest acord a efectes de motivació; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

19. – (9BD2022/148) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 
Cardenal Tedeschini, situat entre el carrer de Pardo i el carrer de la Riera d’Horta, al 
barri el Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb els Informes Tècnics del Projecte que qualifiquen el projecte 
amb una B favorable amb observacions o condicions d’execució d’obres que figuren a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 3.510.667,41 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; 
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. 

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

20. – (22XC0392) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Administració General de 
l'Estat, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Treball i el 
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea i l'Ajuntament de Barcelona que té per 
objecte fixar les contribucions econòmiques de les Administracions actuants pel 
finançament del Centre Tecnològic de la iniciativa GIGA a Barcelona durant el trienni 
2022-2024 i concretar la seu del centre tecnològic de l'esmentat programa a la ciutat 
de Barcelona. FACULTAR la Tercera Tinent d'Alcaldia, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la 
signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que se'n derivin. PUBLICAR el 
conveni a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

21. – (22XI0002) CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0002 en relació a la tramitació de la factura relativa al contracte número 20001704 
que té per objecte el servei de gestió, dinamització de l'equipament i l'explotació, 
manteniment i/o reparació de tota la maquinària de l'Ateneu de Fabricació Digital La 
Fabrica del Sòl, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM, amb NIF 
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G63749162, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 
ACORDAR la continuació del procediment; AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
l'obligació de la despesa per un import de 4.615,53 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la 
partida D/0300/22703/91225 del pressupost de l'exercici 2022, a favor de la FUNDACIÓ 
PRIVADA CENTRE CIM, amb NIF G63749162; NOTIFICAR el present acord a l'interessat. 

22. – (22XI0058) CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0058 en relació a la tramitació de la factura relativa al contracte número 20001704 
que té per objecte el servei de gestió, dinamització de l'equipament i l'explotació, 
manteniment i/o reparació de tota la maquinària de l'Ateneu de Fabricació Digital La 
Fabrica del Sòl, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM, amb NIF 
G63749162, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. 
ACORDAR la continuació del procediment; AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa per un import de 4.615,53 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la 
partida D/0300/22703/91225 del pressupost de l'exercici 2022, a favor de la FUNDACIÓ 
PRIVADA CENTRE CIM, amb NIF G63749162; NOTIFICAR el present acord a l'interessat. 

Mocions

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (23XC0017) APROVAR el Protocol d'intencions entre la Generalitat de Catalunya -
Departament de drets Socials i Departament de Salut, l'Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Girona, la Diputació 
de Lleida, l'Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya, per al desenvolupament de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària. 
FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i Cures 
de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l'esmentat conveni així com de tots 
els documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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