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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 20 d'octubre de 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 13 d'octubre de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (160/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Mondéjar Pérez 
(mat. 79612) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per substitució 
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA05), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecta tècnica. Per tal d’evitar possibles coincidències entre 
l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta 
tècnica, 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 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. – (168/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
(mat. 25707) entre la seva activitat municipal com a personal d’alta direcció 
desenvolupant el càrrec de Gerenta del Districte de les Corts, amb codi de lloc 
30CA1CNCD18, 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'1/09/2022 fins al 31/08/2023. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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 
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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. – (22003144) INICIAR l'expedient per a la contractació de les comunicacions i 
notificacions derivades de la gestió del padró municipal d'habitants de Barcelona, amb 
núm. de contracte 22003144, com a contractació derivada de l'Acord Marc de Serveis 
Postals, amb núm. de contracte 21004606L01, amb un pressupost base de licitació 
d'1.411.227,26 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.166.303,52 euros. ADJUDICAR 
el present contracte basat en l'Acord Marc de Serveis Postals a RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL, amb núm. de contracte 21004606L01, per un 
preu màxim d'1.411.227,26 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes 
al PCAP i al PPT. ESTABLIR la durada d'aquesta contractació derivada des de la data de 
la notificació de l'adjudicació del contracte a l'adjudicatari, i fins el dia 30 de setembre 
de 2025. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa 
adjudicatària RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL, amb NIF B60261815, i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 373.480,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22201/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 
497.972,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22201/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 461.242,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22201/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 78.531,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22201/92011 0705, condicionada a 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 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

4. – (21000686-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 
31.12.2023, el contracte 21000686-002 que té per objecte el servei de suport tècnic 
per a la realització d'entrevistes en els processos selectius de l'Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa GRUP ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SCP, amb NIF 
J66535659, per un import total de 156.828,10 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 156.828,10 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 129.610,00 euros i import IVA de 27.218,10 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

5. – (22XI0003) CONVALIDAR l'omissió de fiscalització indicada al procediment 22XI0003 en 
relació a la tramitació de la factura relativa al contracte número 21001706 que té per 
objecte la contractació de l'obra i la cessió dels drets d'explotació del llibre "Retrats de 
l'Ecosistema Alimentari Sostenible de Barcelona" (títol provisional), d'acord amb els 
informes i documentació que consten a l'expedient. ACORDAR la continuació del 
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procediment; RECONÈIXER l'autorització, disposició i obligació de la despesa per un
import de 38.108,95 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida D/0705/22703/92012 
del pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'empresa ABACUS, SCCL amb NIF 
F08226714; NOTIFICAR el present acord a l'interessat. 

6. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 20 d'octubre de 2022. 

7. – (111/22) AUTORITZAR la despesa de 205.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700-
48901-43141 del pressupost 2022; APROVAR la modificació de la Convocatòria de 
subvencions per a la transformació digital del Comerç i la Restauració de la ciutat de 
Barcelona, any 2022, aprovada per Comissió de Govern del dia 28 d’abril del 2022, que 
té per objectiu poder continuar impulsar i accelerant la transformació digital del sector 
del comerç i de la restauració a la ciutat de Barcelona, dins del context de recuperació 
post pandèmica COVID-19 i de les circumstàncies actuals provocades per l’augment del 
cost de l’energia i dels preus en general, per tal d’ampliar la dotació pressupostària en 
205.000,00 euros, quedant així el pressupost final global de la convocatòria fixat en 
955.000 euros; PUBLICAR la modificació de la convocatòria al BOPB, al web de 
l’Ajuntament, i a la Gaseta Municipal. 

8. – (22S08557) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
UNIVERSITAT DE BARCELONA per la realització del Projecte "PLA DE TREBALL CÀTEDRA 
UB EN ECONOMIA URBANA CIUTAT DE BARCELONA 2022-2025" dirigit a la promoció 
de tot un conjunt d'activitats de docència, investigació, formació, informació i 
documentació en l'àmbit de l'economia urbana i que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 100.000,00 euros, que correspon al 50% del cost total del Projecte per 
import de 200.000,00 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
per un import de 100.000,00 euros, dels quals, 25.000,00 euros, a càrrec de la partida 
D/0700/48521/43336 del pressupost municipal del 2022; 25.000,00 euros, a càrrec de 
la partida D/0700/48521/43336 del pressupost municipal del 2023; 25.000 euros, a 
càrrec de la partida D/0700/48521/43336 del pressupost municipal del 2024 i 
25.000,00 euros, a càrrec de la partida D/0700/48521/43336 del pressupost municipal 
del 2025; condicionat, en el cas dels pressupostos posteriors al d'aquest any, a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el futur, a favor de la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA, amb CIF Q0818001J. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al 
pacte quart del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, per a la signatura del conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

9. – (22S08608) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, el 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
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Catalunya i la FUNDACIÓ TERRA PAGESA per la realització del Projecte "Escalabilitat del 
projecte CIAP-Terra pagesa i posada en marxa del centre logístic a l'Espai Biomarket" 
dirigit a dur a terme les actuacions necessàries perquè CIAP-Terra Pagesa disposi 
d'unes instal·lacions logístiques pròpies per desenvolupar les tasques de magatzem i, 
posteriorment, de distribució i per consolidar el projecte a nivell general i que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 150.000,00 euros, que 
correspon al 25,22% del cost total del Projecte per import de 594.679,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 150.000,00 euros, 
dels quals, 75.000,00 euros a càrrec de la partida 0700/48600/49313 del pressupost 
2022 i els altres 75.000,00 euros a càrrec de la partida 0700/48600/49313 del 
pressupost 2023, condicionat aquest darrer import a l'existència de crèdit i adequat, a 
favor de la FUNDACIÓ TERRA PAGESA. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al 
pacte sisè del conveni. FACULTAR el Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament 
Local i Polítiques Alimentàries de l'Ajuntament de Barcelona, Sr. Álvaro Porro González, 
per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

10. – (22S09067) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada Joia per la realització del Projecte Itinere Joves-Nou Barris 2022, 
dirigit a facilitar la inserció laboral i/o el retorn a la formació reglada de les persones 
joves a través de la millora de la seva ocupabilitat i que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció directa de caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) de la 
Llei General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las 
subvencions, per un import de 59.000,00 euros, que correspon al 68,89% del cost total 
del Projecte per import de 85.640,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa per un import de 59.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
0700/48509/43336 del Pressupost de l'any 2022; REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
previst al pacte cinquè del conveni; FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del conveni. 

11. – (DP-2022-28665) ACCEPTAR l’atorgament per part de l’Administrador de 
Infraestructures Ferroviarias (ADIF) a favor de l’Ajuntament de Barcelona, de la 
concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari que afecta a 
l’espai situat al terme de Barcelona entre els P.K. 682/959 y 683/115 de la Línea férrea 
200 Madrid Chamartín a Barcelona Estació de França, amb caràcter gratuït i un termini 
de setanta-cinc anys, per tal d’executar les obres vinculades al Projecte modificat del 
projecte d'urbanització i infraestructures del c/ Tànger (entre Av. Meridiana i c/Àvila), 
c/ Pamplona (entre Av. Meridiana i c/Sancho d'Àvila) i c/Àlaba (entre c/Bolívia i 
c/Sancho d'Àvila que permetrà ressituar el carril bus per aquest eix alliberant el carrer 
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Àlaba que passarà a ser un eix de tràfic local pacificat seguint el criteri de les superilles 
del Poblenou i vinculat a la urbanització dels entorns de la plaça de les Glòries d’acord 
amb els termes del document administratiu de la concessió que s’annexa; i 
FORMALITZAR la concessió en document administratiu. 

12. – (DP-2022-28698) ADQUIRIR, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 
societat CORAL HOMES SL, amb NIF B88178694, l’immoble situat al carrer Villarroel 
núm. 102 (finca registral núm. 1788 de la secció 5a del Registre de la Propietat núm. 3 
de Barcelona), en exercici del dret de tanteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, 
en virtut dels articles 1 i 2 de les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració 
de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de 
desembre de 2018 per la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona; 
APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 4.000.000,- €; AUTORITZAR, 
DISPOSAR i ABONAR, el preu de la compravenda amb càrrec a la partida pressupostària 
0701 62297 15211, a favor de la propietària, la societat CORAL HOMES SL, amb NIF 
B88178694; ENCARREGAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona la gestió i administració de la finca per tal de destinar-la a habitatge de 
lloguer social i assequible i, en el seu cas, prèvia tramitació i acord de l’òrgan 
competent i l’addenda corresponent, pugui vincular i destinar la finca a la finalitat 
prevista al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre 
de 2021 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 29 d’octubre de 2021; 
FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de 
béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal 
d’Urbanisme.

14. – (3/134-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-134/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 350.000,00 euros, per atendre aportació a la 
entitat Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i fer front a despeses del projecte 
Barcelona Demà, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient referència comptable núm. 
22100791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

15. – (3/135-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-135/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 2.000.000,00 euros, per atendre transferència a 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i fer front a 
despeses derivades de la rehabilitació de finques pròpies de l’IMHAB, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22100891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 
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16. – (3/136-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-136/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 745.250,00 euros, per finançar projectes 
municipals en matèria de turisme, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 22100991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

17. – (3/137-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-137/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 195.771,05 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. 
22101091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

18. – (20230002A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei per la modernització 
per components de quatre escales mecàniques situades a l'espai públic de Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible per a la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures, de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 
001_22002137, mitjançant tramitació Ordinària, amb la utilització del procediment 
Obert, amb un pressupost base de licitació d'1.089.175,84 euros (IVA inclòs), 
determinat en funció d'unitats d'execució i un valor estimat de 900.145,32 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 900.145,32 euros i import de l'IVA de 189.030,52 euros; i amb càrrec a les partides i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.038.799,40 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/63324/15131, un import (IVA inclòs) de 50.376,44 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/63324/15131; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'article 103 de la LCSP. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

19. – (19003132-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.11.2022 fins al 
31.10.2024, el contracte 19003132-002 que té per objecte els "Serveis especialitzats 
del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona 
l'equipament que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de 
Barcelona, i del manteniment d'elements comuns del Centre de Serveis Municipals 
(CSM), amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a la UTE ETRA 
BONAL SA ELECTRONIC TRAFIC SA MANTENIMENT CGMU 2020, UTE LEY 18/1, amb NIF 
U01904770, per un import total d'1.007.751,69 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 83.979,30 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
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desglossament següent: un import net de 69.404,38 euros i import IVA de 14.574,92 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
419.896,54 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 
347.021,93 euros i import IVA de 72.874,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22724/13413 0504, 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 503.875,85 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 416.426,32 euros i import IVA de 87.449,53 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sants-Montjuïc

20. – (3BC2022/143) APROVAR inicialment el Projecte executiu d'adequació de la mobilitat 
als entorns de l'estació de Sants amb caràcter previ a la Fase 1 de les obres d'ADIF de 
millora de l'estació. Àmbits 1, 2 i 3, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que qualifica el 
projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que 
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 2.907.071,31 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a 
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; 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 Sarrià-Sant Gervasi

21. – (22SD0251PO) APROVAR el “Projecte Executiu de rehabilitació de l’edifici de la Masia al 
Parc d’atraccions del Tibidabo”, d’iniciativa municipal, promogut per Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, d’acord amb l’Informe Tècnic de Projecte amb qualificació B 
(favorable amb condicions en l’execució de l’obra) i amb l’informe d’Auditoria redactat 
per COTCA, SA, què consten degudament incorporats a l’expedient i què es donen per 
reproduïts, amb un pressupost d’execució d’1.880.667,35 euros el 21% de l’Impost del 
Valor Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en 
el Tauler d’Edictes Municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees 
municipals implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
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Districte de Gràcia

22. – (6BD2022/138) APROVAR el Projecte Modificat de les obres relatives a l’actualització 
del projecte executiu de la reurbanització del carrer Ventalló, al districte de Gràcia de 
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 d’Obra, Informe Tècnic de la 
Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a 
l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, 
que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 672.154,65 euros, el 
21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la 
baixa ofertada per l'adjudicatari (560.549,28 euros IVA inclòs) i l'import de les 
modificacions proposades (111.605,37 euros IVA inclòs) consistents a grans trets en: la 
revisió de la xarxa d’enllumenat, la xarxa de reg, i el paquet de ferm, així com 
l’execució de sòl estructural en la zona de plantació d’arbrat i que han representat el 
19,91% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 18,39% 
d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per 
Contracte (PEC) del projecte aprovat (606.811,27 euros IVA inclòs) contingut dins el 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la 
Comissió de Govern en sessió del 24 de febrer de 2022 (656.823,39 euros IVA inclòs); 
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. 

Districte de Sant Andreu

23. – (22SD0114PU) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització complementari d’un 
àmbit parcial del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes-Renfe, Subàmbit 2, PAU 1 
(parcial) i PAU 2, i túnel viari associat, a Sant Andreu, Barcelona. Fase 2, d’iniciativa 
municipal, promogut per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, constituït com a 
separata del “Projecte constructiu d'urbanització del Pla de Millora Urbana del sector 
Colorantes-Renfe subàmbit 2 PAU 1 (Parcial) i PAU 2”, que va ser aprovat 
definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 26 de novembre de 
2014 (expedient núm. 14P0015) (publicat al BOPB de 17/12/2014), d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte amb qualificació B (favorable amb observacions o 
condicions d’execució) de 17 de maig de 2022 i amb l’informe d’auditoria de 27 de juny 
de 2022, que consten degudament incorporats a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost per al coneixement de 
l’administració de 19.305.349,53 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. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

24. – (21004850) ADJUDICAR el contracte núm. 21004850, que té per objecte "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." a SURT 
FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA amb NIF G64404213 de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 321.595,36 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 292.359,42 euros 
corresponen al preu net i 29.235,94 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 160.797,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23172 0200; un import (IVA inclòs) de 160.797,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23172 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
14.617,97 euros i RETENIR la garantia definitiva 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. Veronica Giménez Fos. ALLIBERAR 
la quantitat de 32,16 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-
lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 16,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23172 0200; un import (IVA inclòs) de 16,08 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23172 
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

25. – (20001649-003) PRORROGAR per un període comprès des del 28.01.2023 fins al 
27.01.2024, el contracte 20001649-003 que té per objecte la "Pròrroga del contracte 
de prestació dels serveis per a la gestió, impuls, i dinamització del Centre de Recursos 
de Drets Humans a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible", adjudicat a l'empresa NOVACT, amb NIF G62083357, per un import total 
de 230.047,65 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 19.170,61 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 
15.843,48 euros i import IVA de 3.327,13 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23252 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 210.877,04 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 174.278,55 euros i import IVA de 36.598,49 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
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adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

26. – (20003106-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2023 fins al 
31.12.2024, el contracte 20003106-002 que té per objecte "Campanya de vacances 
d'estiu, (pròrroga del 1-1-2023 al 31-12-2024)", adjudicat a l'empresa BRAD LEE SCP, 
amb NIF J67025080, per un import total de 413.415,86 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 206.707,93 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 170.833,00 euros i import IVA de 35.874,93 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 206.707,93 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 170.833,00 euros i import 
IVA de 35.874,93 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23213 
0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

27. – (20000251L02-003) MODIFICAR, a l'empara de l'article 205 de la LCSP, el contracte 
20000251L02-003 que té per objecte els Serveis d'execució de diversos projectes en 
matèria de salut: "Salut mental: dinamització de la taula BCN", modificació consistent 
en un increment de dedicació de 214 hores anuals, adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES 
QUALITAT URBANA, SL, amb NIF B60838307, per un import màxim de 10.680,61 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 1.557,59 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 1.287,26 
euros i import IVA de 270,33 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 5.340,30 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 4.413,47 euros i import IVA de 926,83 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 3.782,72 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 3.126,21 euros i import IVA de 656,51 amb 
tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR en 
441,35 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu 
del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantia. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que procedeixi a la 
formalització de la modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
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28. – (20000251L03-003) MODIFICAR, a l'empara de l'article 205 de la LCSP, el contracte 
20000251L03-003 que té per objecte els Serveis d'execució de diversos projectes en 
matèria de salut: "Salut mental: dinamització de les taules DTES", modificació 
consistent en un increment de dedicació de 657 hores anuals, adjudicat a l'empresa 
SPORA SINERGIES SCCL, amb NIF F63912240, per un import màxim de 30.175,76 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 4.400,63 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 3.636,88 
euros i import IVA de 763,75 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 15.087,88 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 12.469,32 euros i import IVA de 2.618,56 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 10.687,25 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 8.832,44 euros i import IVA de 1.854,81 amb 
tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR en 
1.246,93 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del 
preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat 
de constitució de garantia. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que procedeixi a la 
formalització de la modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

29. – (22S07782) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Ca la 
Dona amb NIF G58505280, per l'execució del projecte anomenat "JUNTES, DIVERSES, 
VIVES, I REBELS. SOM IMPARABLES! SEMPRE FEMINISTES", que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció de concessió directa prevista nominativament al 
pressupost municipal per a l'any 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010, per un import de 31.050,00 euros, equivalent al 90,00% del cost 
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 34.500,00 euros i amb una 
durada fins al 31 de desembre de 2022. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'Associació Ca la Dona amb NIF 
G58505280, la despesa per un import de 31.050,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0200 23241 48872,del pressupost de l'any 2022. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31 de 
desembre de 2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d'Alcaldia de Drets 
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Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura 
de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

30. – (19XC0275) DEIXAR SENSE EFECTES l'acord de la Comissió de Govern de 31 d'octubre 
de 2019, que APROVA el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Xarxa d'Economia Solidària (XES) per a la cessió de dades relatives a entitats sense 
ànim de lucre vinculades al Patrimoni Ciutadà d'ús i gestió comunitària, per no haver-se 
formalitzat segons els motius que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de 
Democràcia Activa de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
data 5 d'octubre de 2022 que consta incorporat a l'expedient i que als efectes de 
motivació i justificació es donen per reproduïts. 

Districte de Ciutat Vella

31. – (22S07259) APROVAR el conveni a subscriure entre l'entitat TOT RAVAL FUNDACIO 
PRIVADA i l'Ajuntament de Barcelona, per a la realització d'accions de dinamització 
social, econòmica i cultural del barri del Raval, que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció directa, prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 2022, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3. de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 95.000,00 euros, 
equivalent al 31,74% del cost total del projecte i amb un cost total d'execució de 
299.265,00 euros, i una durada fins al 31 de desembre de 2022. DECLARAR la no-
inclusió en convocatòria pública, per raons d'interès públic justificades a l'informe que 
consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 95.000,00 
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48590/23281 del pressupost 2022 del 
Districte de Ciutat Vella, a favor de TOT RAVAL FUNDACIO PRIVADA, amb NIF 
G62860796. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu 
dels fons rebuts de conformitat amb l'acord sisè del conveni i d'acord amb la normativa 
vigent. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jordi Rabassa i Massons per la seva signatura i la 
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del present 
conveni. 

EL SECRETARI GENERAL
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