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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE GENER DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de desembre de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (392/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Mompió 
Gallart (mat. 79140) entre la seva activitat municipal com a personal eventual amb 
destinació a la Regidoria d’Educació, on ocupa el lloc de treball de Cap de Gabinet 
(26EEESNEV04), i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de consultoria, 
tallers i formacions en temes d'igualtat, lideratge i orientació professional. 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. 

3. – ( 406/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Costa Marzal 
(mat. 76572) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Drets de Ciutadania de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocada i assessorament 
jurídic i psicosocial. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la 
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc 
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en 
aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi 
tinguin relació. 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 demés previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 
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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. – (407/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Giron (mat. 
25934) 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 
Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 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 
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. – (409/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico 
Castarnado (mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'Horta-Guinardó, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i l’exercici 
d’una segona activitat docent, concretament com a tutora acadèmica de la 
Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del gener de 2022 fins al juny de 
2022. 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 com a tutora acadèmica de 
la Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, i la que es va autoritzar 
per la Comissió de Govern en data 19/11/2020, de l’exercici de l’activitat privada per 
compte propi d’arquitecta, 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 
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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. – (414/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Heras Quílez 
(mat. 22117) 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 Zona Franca 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 
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. 

7. – (12/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Ezquerra 
Merino (mat. 11007020) entre la seva activitat municipal com a contractat laboral 
subrogat amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la 
Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (codi 
22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà ostentar, 
per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos contraris 
als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les 
activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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 demés 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 
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l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (2/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana, 
tal i com es detalla a l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la 
Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

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

10. – (3-001-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-001/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 39.833,92 euros, per atendre despeses dels 
projectes d’inversió P.05.6028.01 (Equipaments Sarrià - Sant Gervasi. Bens mobles) i 
P.05.6027.01 (Equipaments Sarrià – Sant Gervasi. Manteniment), de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22010491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

11. – (1BC2021/132) APROVAR definitivament el Projecte de renovació i millora de les xarxes 
de serveis de la Via Laietana entre la plaça Urquinaona i la plaça de l'Àngel a Barcelona, 
al Districte de Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del 
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 2.140.981,49 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; APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud 
de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Mitja 
Tensió i de Baixa Tensió i CT i FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar 
els convenis; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al 
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sants-Montjuïc

12. – (3BC 2021/146) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici al carrer de 
Sants, entre el carrer Riera Blanca i el carrer d’Arizala, al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que 
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 173.401,59 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a 
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l'empara de 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; ACLARIR que el present 
projecte preveu actuar al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, a grans trets 
l’actuació que es preveu executar fora del terme municipal consisteix en actuacions de 
senyalització horitzontal a la cruïlla del carrers de Sants amb el carrer Arizala; 
AUTORITZAR, d’acord amb el previst a l’article 2 dels seus estatuts, Barcelona 
d’infraestructures Municipals, SA a l'extensió del seu àmbit d'actuació territorial fora 
dels límits municipals als efectes de la gestió de l’actuació relativa al “Projecte executiu 
del carril bici al carrer de Sants, entre el carrer Riera Blanca i el carrer d’Arizala, al 
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona al terme municipal de l’Hospitalet del 
Llobregat, d’iniciativa municipal, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient 
administratiu i que als efectes de fonamentació es donen per reproduïts i atès que 
l’actuació s’ajusta al seu l’objecte social; COMUNICAR el present acord a l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat; SOTMETRE el present projecte 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 de Sant Andreu

13. – (21PL16838) ACORDAR l’extensió del termini per procedir a la inscripció del projecte de 
reparcel·lació de la MPGM La Maquinista 2015 fins, com a màxim, el dia 16 de juliol de 
2022, d’acord amb l'informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe 
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

14. – (21obo396) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Almogàvers, 
entre els carrers Badajoz i Roc Boronat”, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, 
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 8 de setembre de 
2021, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un import de 3.729.791,68 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor 
afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de 
la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un 
dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi al·legacions pertinents. 

15. – (21g134) RESOLDRE el recurs potestatiu de reposició interposatpel Sr. Jordi Siscart 
Jordá, en nom i representació de la societat mercantil SPORTS LEISURE & 
MANAGEMENT S.L contra l’acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 16 de 
setembre de 2021, pel qual es va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació, 
en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’Actuació Urbanística 2 del Pla de 
Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació 
virtual del carrer de Provençals de Barcelona, pels motius que, justificadament i 
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raonada, consten en l’informe del Departament de reparcel·lacions de la Direcció de 
serveis de gestió urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 29 de novembre de 
2021, que obra en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. NOTIFICAR 
aquest acord als recurrents. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

16. – (18001531-Lot1) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L01-003 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional , que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: 1. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF 
G62212972; 2. COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR), amb NIF 
G63721963; 3. FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDARIES, amb NIF G62393616; 4. FILLES DE 
LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF R5800615F; 5. FUNDACIÓ 
BENALLAR, amb NIF G64046899; 6. ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, amb NIF G61964102; 
i ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L INTEGRACIÓ D’HOMOSEXUALS, BISEXUALS I 
TRANSEXUALS IMMIGRANTS ACATHI, amb NIF G62212972, atès que s’està tramitant la 
licitació mitjançant procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), 
pel temps indispensable fins a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per 
un període no superior a 9 mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 
d’octubre de 2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. NOTIFICAR aquest acord a les entitats homologades. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

17. – (18001531-Lot2) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L02-004 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional , que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: 1. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF 
G62212972; 2. FUNDACIÓ BENALLAR, amb NIF G64046899; 3. FILLES DE LA CARITAT 
FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF R5800615F; 4. FUNDACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES, amb NIF G 62693616; 5. ACCEM, amb NIF G79963237; i 6. ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE, amb NIF G61964102, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant 
procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), pel temps 
indispensable fins a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període 
no superior a 9 mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 d’octubre de 
2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR 
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aquest acord a les entitats homologades. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

18. – (18001531-Lot3) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L03-004 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional, que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: 1. FUNDACIÓ BENALLAR, amb NIF 
G64046899; 2. FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF 
R5800615F; 3. ACCEM, amb NIF G79963237; i 4. ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA 
INTEGRACIÓ D’HOMOSEXUALS, BISEXUALS I TRANSEXUALS IMMIGRANTS ACATHI, 
amb NIF G62212972, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant procediment 
obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), pel temps indispensable fins a la 
formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, 
comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 d’octubre de 2022, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR aquest acord a les 
entitats homologades. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

19. – (20210566-21S14643) APROVAR el Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances 
d’estiu per a infants i adolescents per a l’any 2022, que figura en document adjunt que 
forma part d’aquest Decret. APROVAR els annexos al Protocol corresponents a l’any 
2022 els quals s’acompanyen i formen part d’aquest Decret. CONVOCAR l’adhesió a 
aquest Protocol a totes les entitats que organitzen i ofereixen aquestes activitats. 
PUBLICAR íntegrament el Protocol i els seus Annexos corresponents a l’any 2022 que 
s’aproven en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Joan 
Ramon Riera, regidor d’Infància, joventut, persones grans i persones amb discapacitat 
per a la signatura de tots aquells documents que es derivin d’aquest expedient. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

20. – (191/2021 - 22XF0007) APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes 
en el Marc de l’Acció Comunitària a la ciutat de Barcelona, compresos entre l'1 de 
gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023, per un import total de 600.000,00 euros i 
d’acord amb les Bases reguladores de les convocatòries per a l'atorgament de 
subvencions en el marc de l'acció comunitària a la ciutat de Barcelona, publicades en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 07 d’octubre de 2021. ESTABLIR 
el termini de presentació de sol·licituds per a optar a la subvenció de 20 dies naturals, a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOPB. 
AUTORITZAR la despesa per un import total de 600.000,00 d’euros amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos següents: un import de 300.000,00 euros 
a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 0800-48901-23182, 



CG 1/22 INF. 8/8

i un import de 300.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació 
pressupostària 0800-48901-23182; condicionades a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos corresponents. PUBLICAR l’esmentada Convocatòria en el 
BOPB 

EL SECRETARI GENERAL
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