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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 23 de març de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de març de 2023 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (235/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manel Medrano 
Molina (mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
Planificació Estratègica i Fiscalitat de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, on ocupa 
el lloc de treball de Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat (codi de lloc: 
28FA1CLCD01), i l’activitat docent com a professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs acadèmic 2022-2023, des del 27/09/2022 fins al 
28/02/2023. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi 
de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

2. – (316/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Quintana 
Alcantara (mat. 75781) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació al 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnica de prevenció de 
riscos laborals (codi de lloc: 22FA1BIBA02), i l’activitat privada per compte propi de 
sessions puntuals de formació en prevenció de riscos laborals. 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 
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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 COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (17/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Forca Álvarez (mat. 
25631) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sergent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat d'Investigació 
de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sergent -
Guàrdia Urbana (codi de lloc: 20FC1CICD01), i l’activitat pública com a professor 
associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat de Barcelona (UB) 
pel curs acadèmic 2022-2023, des del 15/09/2022 fins al 14/09/2023. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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 COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (25/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Gallego Vicente (mat. 
75786) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al Departament de Recursos 
Interns del districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en 
Gestió (codi de lloc: 22FA1BIBA07), i una activitat privada per compte propi com a 
arquitecte. 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 COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (26/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pere Bernat-Verí Pi (mat. 
78138) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber C2 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers de Llevant 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 2023, 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 
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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 COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (29/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert González Delgado 
(mat. 73654) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber 
C2 SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers de l'Eixample 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 2023, 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 COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (57/2023) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

8. – (71/2023) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia 
Urbana, tal i com es detalla als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest 
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acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9. – (23XC0082) APROVAR l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya amb la 
finalitat d'oferir pràctiques no remunerades a l'estudiant Sr. José Alberto López Rubio, 
a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). FACULTAR el Gerent de 
Recursos, Sr. Agustí Abelaira Dapena, per la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol 
altre document que se'n derivi. 

10. – (18003447L01-007) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins el 
31.03.2024, el contracte 18003447L01-007 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa 
Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import total de 
741.607,75 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de 
Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import de 185.401,94 
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 153.224,74 euros i import 
IVA de 32.177,20 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import de 
556.205,81 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 
459.674,22 euros i import IVA de 96.531,59 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0601. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (18003447L02-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L02 que té per objecte la contractació dels serveis i 
obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l'Ajuntament 
de Barcelona (Lot 2: Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa Constraula, 
Enginyeria i Obres SAU, amb NIFA58142639, per un import total de 598.332,46 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de Constraula 
Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 149.583,11 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 123.622,40 euros i import 
IVA de 25.960,71 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 
448.749,35 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 
370.867,23 euros i import IVA de 77.882,12 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
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pressupostària D/22712/15341 0602. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (18003447L03-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L03-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc), adjudicat a l'empresa 
UTE Sants Manteniment Via Pública, amb NIF U67372151, per un import total 
d'1.036.156,89 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de 
UTE Sants Manteniment Via Pública, amb NIF U67372151, per un import de 259.039,22 
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 214.082,00 euros i import 
IVA de 44.957,22 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de UTE Sants Manteniment Via Pública, amb NIF U67372151, per un import de 
777.117,67 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 
642.246,01 euros i import IVA de 134.871,66 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (18003447L04-007) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L04-007 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts), adjudicat a l'empresa M. i J. 
Gruas, SA, amb NIF A25031576, per un import total de 395.083,69 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de M. i J. Gruas, SA, amb NIF 
A25031576, per un import de 98.770,92 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 81.628,86 euros i import IVA de 17.142,06 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte a favor de M.i J. Gruas, SA, amb NIF A25031576, per un import de 
296.312,77 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 
244.886,59 euros i import IVA de 51.426,18 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0604. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

14. – (18003447L05-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L05-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi), adjudicat a 
l'empresa UTE Sarrià Manteniment via Pública, amb NIF U67372185, per un import 
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total de 918.508,07 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a 
favor de UTE Sarrià Manteniment Via Pública, amb NIF U67372185, per un import de 
229.627,02 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 
189.774,40 euros i import IVA de 39.852,62 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte a favor de UTE Sarrià Manteniment Via Pública, amb NIF U67372185, per un 
import de 688.881,05 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 
569.323,18 euros i import IVA de 119.557,87 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

15. – (18003447L06-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L06-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia), adjudicat a l'empresa Constraula 
enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 599.016,48 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de Constraula 
Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 149.754,12 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 123.763,74 euros i import 
IVA de 25.990,38 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0606, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 
449.262,36 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 
371.291,21 euros i import IVA de 77.971,15 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0606. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

16. – (18003447L07-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024 el contracte 18003447L07-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó), adjudicat a l'empresa 
Serveis Integrals Manteniment Rubatec, amb NIF A60744216, per un import total de 
852.716,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de 
Serveis Integrals Manteniment Rubatec, amb NIF A60744216, per un import de 
213.179,10 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 
176.181,07 euros i import IVA de 36.998,03 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
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suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte a favor de Serveis Integrals Manteniment Rubatec, amb NIF A60744216, per 
un import de 639.537,30 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 
528.543,22 euros i import IVA de 110.994,08 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

17. – (18003447L08-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L08-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 8: Districte de Nou Barris), adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 
912.757,50 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 228.189,37 
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 188.586,26 euros i import 
IVA de 39.603,11 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 
684.568,13 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 
565.758,79 euros i import IVA de 118.809,34 euros tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0608. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

18. – (18003447L09-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L09-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu), adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 
732.190,94 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 183.047,73 
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 151.279,12 euros i import 
IVA de 31.768,61 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 
549.143,21 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 
453.837,36 euros i import IVA de 95.305,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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19. – (18003447L10-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
31.03.2024, el contracte 18003447L10-006 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí), adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import total 
d'1.082.270,92 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de 
Constraula enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 270.567,73 
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 223.609,69 euros i import 
IVA de 46.958,04 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import de 
811.703,19 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 
670.829,08 euros i import IVA de 140.874,11euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

20. – (22002102-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
22002102-001 que té per objecte la contractació del manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els 
edificis adscrits a les gerències de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa 
Sabico Seguridad, SA, amb NIF A20202487, per un import màxim de 48.558,01 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 48.558,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 2.601,65 euros i import IVA de 546,35 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import net de 19.347,12 euros i 
import IVA de 4.062,89 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import net de 7.024,79 euros i import IVA de 1.475,21 euros 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import 
net de 743,80 euros i import IVA de 156,20 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 10.413,22 euros i import IVA de 
2.186,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0705. FIXAR en 2.006,53 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 l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències de de l'administració de la Gerència de Recursos per a 
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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21. – (22002103-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
22002103-002 que té per objecte la contractació del manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contraincendis, comunicacions i grups de pressió en els 
edificis adscrits als districtes de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa INV 
PROTECCION SL, amb NIF B85582013, per un import màxim de 84.343,91 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 
84.343,91 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
10.213,70 euros i import IVA de 2.144,88 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0609; un import net d'11.527,58 euros i import IVA de 
2.420,79 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0610; un import net de 5.971,07 euros i import IVA de 1.253,93 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import net de 8.679,17 euros 
i import IVA de 1.822,63 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import net de 8.240,53 euros i import IVA de 1.730,51 euros 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import 
net de 5.322,31 euros i import IVA de 1.117,69 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import net de 6.314,01 euros i 
import IVA de 1.325,94 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0603; un import net de 4.959,78 euros i import IVA de 1.041,55 euros 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import 
net de 8.477,55 euros i import IVA de 1.780,29 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601. FIXAR en 3.485,29 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 l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de l'administració 
de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

22. – (INV) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 23 de març de 2023. 

23. – (0071/23) APROVAR la convocatòria 2023 del Programa de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona per a "l’Impuls Socioeconòmic del Territori", amb l’objectiu 
de promoure projectes per a impulsar l’economia dels barris i districtes de la ciutat. 
CONVOCAR, d’acord amb les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern 
en sessió d'11 de febrer de 2021, el procediment per a l’atorgament de subvencions 
per a "l’Impuls Socioeconòmic del Territori" en règim de concurrència competitiva. 
OBRIR, el termini per la presentació de sol·licituds per un període de trenta dies hàbils, 
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa per un import de 2.500.000,00 euros 
destinada a la convocatòria 2023 del Programa de Subvencions per a "l’Impuls 
Socioeconòmic del Territori", dels quals, 200.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0700-48901-15361, 200.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0700-48901-43211 i els altres 2.100.000,00 euros, amb càrrec a 
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l’aplicació pressupostària 0700-48901-43311, totes de l’ exercici 2023. DESIGNAR a 
Barcelona Activa com a entitat col·laboradora, d’acord amb el previst en l’article 12 i 
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 18 i 
següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei, que 
actuarà en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona, col·laborant a tots els 
efectes relacionats amb la gestió de la subvenció, excepte el lliurament i la distribució 
dels fons públics al beneficiaris. PUBLICAR la convocatòria al BOP i a la web municipal. 

24. – (23XC0112) APROVAR el protocol d'actuació entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Mercabarna, per tal d'articular la col·laboració i la participació de les parts sotasignants 
per la definició estratègica del projecte "Foodlab", un nou "pol" o "hub" per a l'impuls i 
desenvolupament de sector de l'Alimentació a Barcelona, de la ma dels principals 
actors públics i privats vinculats amb la cadena de valor de l'alimentació, amb especial 
focus en l'ecosistema innovador i tecnològic que ha d'acompanyar la transformació del 
sector. FACULTAR l'lma. Sra. Laia Bonet Rull, Tinenta d'Alcaldia, per a la signatura de 
l'acord. DONAR COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

25. – (DP-2023-28890) CEDIR a l'"Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio del Buen 
Pastor", amb NIF G58199696, l’ús del local situat al carrer Tàrrega núm. 2, amb la 
finalitat de desenvolupar el projecte de repartiment solidari d’aliments i realitzar les 
activitats pròpies de l’entitat, amb caràcter onerós i per un termini de quatre anys, 
prorrogable per quatre anys més per acord exprés de les parts, d’acord amb el 
document de condicions que consta a l'expedient i 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. 

26. – (3-034/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-034/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 3.100.255,30 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. 
23030991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

27. – (3-035/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-035/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 2.175.000,00 euros, per atendre despeses del 
programa GIGA, que té la missió de minimitzar els efectes de la bretxa digital, 
connectant totes les escoles del món a Internet abans de 2030, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 23031391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

28. – (3-036/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-036/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2023, provinents de l’aplicació del Romanent 
de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en la liquidació del Pressupost 
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de l’exercici 2022, d’acord amb el reconeixement d’ingrés del Servei d´Ocupació de 
Catalunya per a polítiques actives d’ocupació, segons Conveni interadministratiu amb 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 30/12/2021, per un import total de 
2.070.933,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
23031395; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

29. – (22003112D) ADJUDICAR el contracte núm. 001_22003112, que té per objecte els 
Serveis de Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut del contracte de 
manteniment i explotació de sistemes de regulació de la mobilitat a la ciutat de 
Barcelona (2023-2025), amb mesures de contractació pública sostenible, a la UTE 
Ingenieros Emetres SLU y TPF Getinsa Euroestudios, SL, amb NIF U44733434, 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, pel preu d'import 
958.223,59 euros IVA inclòs, dels quals 791.920,32 euros corresponen al preu net i 
166.303,27 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 119.777,95 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 359.333,84 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) 
de 479.111,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària 0504 D/22719/15331. 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 39.596,02 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització sempre i quant hagin transcorregut 
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat 
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; 
PUBLICAR la resolució d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de 
Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Jaume Sastre i 
Sastre. ALLIBERAR la quantitat de 238.060,55 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 89.272,71 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un 
import (IVA inclòs) de 29.757,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 119.030,27 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22719/15331. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

30. – (22002400L01D) ADJUDICAR el contracte núm. 22002400L01, que té per objecte les 
obres corresponents a l'obra civil per al soterrament de línies de serveis als districtes 
d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible 
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Lot 1 (carrers Samaniego, Hedilla i Natzaret) a CRC Obras y Servicios, SL, amb NIF 
B15387855, amb una baixa sobre el preu de sortida del 14,20% de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
429.161,51 euros IVA inclòs, dels quals 354.678,93 euros corresponen al preu net i 
74.482,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 429.161,51 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61108/15131 
0504. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 17.733,95 euros. REQUERIR l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a la formalització i devolució del 
contracte signat amb signatura electrònica reconeguda vàlidament emesa per un 
Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del 
document, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, d'11 de novembre 
reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. NOTIFICAR la 
present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució d'adjudicació del contracte i la 
seva formalització en el Perfil de Contractant. DESIGNAR com a responsable del 
contracte la Sra. Lourdes Conesa. ALLIBERAR la quantitat de 71.026,72 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 71.026,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/61108/15131 0504. DONAR COMPTE d'aquest Acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

31. – (22002400L02D) ADJUDICAR el contracte núm. 22002400L02, que té per objecte les 
obres corresponents a l'obra civil per al soterrament de línees de serveis als districtes 
d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible 
Lot 2 (carrers Pacheco, Viver i Arc Sant Martí) a Ingemoeroa u Servicios Ferroviarios, 
amb NIF A61401857, amb una baixa sobre el preu de sortida del 15,05% de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 432.502,28 euros IVA inclòs, dels quals 357.439,90 euros 
corresponen al preu net i 75.062,38 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 432.502,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/61108/15131 0504. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
17.871,99 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a 
la formalització i devolució del contracte signat amb signatura electrònica reconeguda 
vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la 
identitat i integritat del document, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, 
d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de 
confiança. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució 
d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant. DESIGNAR 
com a responsable del contracte la Sra. Lourdes Conesa. ALLIBERAR la quantitat de 
76.623,40 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 
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import (IVA inclòs) de 76.623,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/61108/15131 0504. DONAR COMPTE d'aquesta acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

32. – (22002400L03D) ADJUDICAR el contracte núm. 22002400L03, que té per objecte les 
obres corresponents a l'obra civil per al soterrament de línies de serveis als districtes 
d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible 
Lot 3 (Travessera de Gràcia, Garrotxa i Marí) a Serv. Integrals Manteniment Rubatec, 
amb NIF A60744216, amb una baixa sobre el preu de sortida del 15,19% de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 416.497,15 euros IVA inclòs, dels quals 344.212,52 euros 
corresponen al preu net i 72.284,63 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 416.497,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/61108/15131 0504. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
17.210,63 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a 
la formalització i devolució del contracte signat amb signatura electrònica reconeguda 
vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la 
identitat i integritat del document, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, 
d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de 
confiança. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució 
d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant. DESIGNAR 
com a responsable del contracte la Sra. Lourdes Conesa. ALLIBERAR la quantitat de 
74.597,26 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 74.597,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/61108/15131 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, infraestructures i Mobilitat. 

33. – (BC 2022/147) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització dels entorns de 5 
escoles i 5 ecoxamfrans, inclosos al programa "pressupostos participatius", als 
districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, les Corts i Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que el qualifica 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 
692.965,12 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 Baixa Tensió i Mitja Tensió. FACULTAR 
la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; i 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 l'Eixample

34. – (2BD2018/004) APROVAR inicialment el projecte executiu actualitzat per les millores 
funcionals i de manteniment de l’equipament Joan Oliver, al districte de l’Eixample, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte que figura a l’expedient i que aquest efectes es dona per reproduït, amb un 
pressupost de 2.546.073,14 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i 
SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

Districte de Sants-Montjuïc

35. – (3BD2022/255) APROVAR inicialment el projecte executiu per a l’arranjament de les 
Hortes de Sant Bertran, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que el qualifica amb una B 
(favorable amb observacions o condicions en execució d’obres) que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 
3.243.547,77 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. 

36. – (3BD2022/256) APROVAR inicialment el projecte executiu per a la millora del Parc de 
l’Espanya Industrial, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que el qualifica amb una B (favorable amb 
observacions o condicions en execució d’obres) que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 968.979,73 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. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

37. – (23-obo-22) APROVAR inicialment l’actualització del Projecte d’urbanització del Parc de 
les Monges, fase 2, actualment Parc de Joan Reventós i del carrer Santa Filomena entre 
Major de Sarrià i Parc de Joan Raventós, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, 
d’iniciativa municipal - inclòs dins de l’àmbit de la MPGM d’ordenació del Parc del 
Torrent de les Monges, que fou aprovat definitivament el 9 de febrer de 2004 - d’acord 
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amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 28 de febrer de 2023, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import 
de 3.825.563,56 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) (finançament 
públic); d’acord amb allò que preveu l’article 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 
diari dels de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents 

38. – (5BD2022/185) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer Orellana, 
des de la plaça Tulipa fins el núm. 39, al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP), de 14 de març 
de 2023, 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 598.744,66 euros, amb 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); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Gràcia

39. – (23SD0026PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el projecte d’urbanització corresponent a una escala entre 
l’av. Adrià Gual i el carrer Vallpar, al districte de Gràcia, inclòs dins l’àmbit del Pla 
especial i de millora urbana d'assignació d'usos i d'ordenació volumètrica 
d'equipaments privats en l'àmbit comprès entre els carrers de Josep Maria Jujol, 
Vallpar, i Adrià Gual, que fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell 
Municipal en sessió d'1 de febrer de 2008 (publicat als efectes de la seva executivitat al 
BOPB de 26 de febrer de 2008) i, promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit 
abans referit, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B, favorable 
amb observacions o condicions d'execució d'obra) de 31 de gener de 2023, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un 
pressupost per al coneixement de l’administració de 256.582,90 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. SOTMETRE’L al tràmit d'Informació pública durant el termini d’un 
mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, 
mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i 
en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR el present acord a les 
parts implicades i COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR 
COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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40. – (23SD0027PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu d’urbanització del Polígon d’Actuació 
Urbanística A de la Modificació del PGM per a l’ordenació del passatge Conradí, al 
terme municipal de Barcelona”, inclòs dins l’àmbit de la Modificació del Pla General 
Metropolità per a l'ordenació del passatge Conradí, que fou aprovat definitivament per 
acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 27 de 
setembre de 2019 (publicat, a l’efecte de la seva executivitat immediata, al DOGC 
7989 de 25/10/2019), promogut per la Sra. Carmen Santiago Gómez, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) que qualifica el projecte amb una B (favorable amb 
observacions o condicions d'execució d'obra) de 10 de febrer de 2023, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un 
pressupost de 106.856,29 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. SOTMETRE’L al tràmit 
d'Informació Pública durant el termini d’un mes durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de la 
província. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les 
dependències municipals interessades. DONAR COMPTE a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Nou Barris

41. – (8BD2022/236) APROVAR inicialment el Projecte Executiu de la reurbanització de la 
plaça Verdum, al barri de Verdum, al districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
599.039,18 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); i SOTMETRE'L 
a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

42. – (20000589-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.06.2023 fins al 
31.05.2025, el contracte 20000589-004 que té per objecte "Pròrroga de la gestió del 
Servei per Adolescents i Famílies (SAIF)", adjudicat a l'empresa FUNDACIO ACCIO 
SOCIAL INFANCIA, amb NIF G65212789, per un import total d'1.662.158,36 euros (IVA 
exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de FUNDACIO 
ACCIO SOCIAL INFANCIA, amb NIF G65212789, per un import de 346.282,99 euros, IVA 
exempt, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2025. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de FUNDACIO ACCIO SOCIAL INFANCIA, amb NIF G65212789, per un import de 
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831.079,18 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23222 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte a favor de FUNDACIO ACCIO SOCIAL INFANCIA, amb NIF G65212789, per un 
import de 484.796,19 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació D/22719/23222 0200. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

43. – (20002854-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.05.2023 fins al 
30.04.2025, el contracte 20002854-002 que té per objecte "Serveis de gestió, 
dinamització i coordinació del centre cívic Can Castelló, dels casals de gent gran de Can 
Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons i del Programa de dinamització de gent gran del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi", adjudicat a l'empresa Esport3 Serveis Alternatius, SL, 
amb NIF B62068713, per un import total d'1.358.470,88 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte a favor d'Esport3 Serveis Alternatius, SL, amb NIF 
B62068713, per un període de 24 mesos, des de l'1 de maig de 2023 fins al 30 d'abril 
de 2025, per import total d'1.358.470,88 euros amb les següents anualitats 
desglossament: 452.823,62 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: un 
import net de 374.234,40 euros i import IVA de 78.589,22 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0605 del pressupost de l'exercici 2023; 
679.235,44 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: un import net de 
561.351,60 euros i import IVA de 117.883,84 amb tipus impositiu 21% amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0605 del pressupost de l'exercici 2024, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en aquest exercici; 226.411,82 
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: un import net de 187.117,21 euros i 
import IVA de 39.294,61 amb tipus impositiu 21%, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0605 del pressupost de l'exercici 2025, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en aquest exercici. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

44. – (20003793-001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.07.2023 fins al 
30.06.2024, el contracte 20003793-001 que té per objecte la "Gestió i dinamització 
dels casals de gent gran al Districte de Sant Martí", adjudicat a l'empresa Esport3 
Serveis Alternatius, SL, amb NIF B62068713, per un import total de 728.256,38 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor d'Esport3 Serveis 
Alternatius, SL, amb NIF B62068713, per un import total de 728.256,38 euros (IVA 
inclòs), dels quals 364.128,19 euros, IVA inclòs (331.025,63 euros import net i import 
IVA de 33.102,56 euros amb tipus impositiu 10%) són amb càrrec a l'exercici 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610, i 364.128,19 euros, IVA inclòs 
(331.025,63 euros d'import net i import IVA de 33.102,56 amb tipus impositiu 10%) són 
amb càrrec a l'exercici 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610, 
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condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

45. – (001_22004025) ADJUDICAR el contracte núm. 001_22004025, que té per objecte la 
prestació del servei de manteniment integral dels sistemes de càmeres de seguretat 
pública juntament amb els equips de videogestió ubicats a la SCC i del gestor de 
comunicacions i programari, les UTs 1, 2 i 9 de GUB i a la GSP, a l’empresa Elecnor 
Seguridad, SL, amb NIF B83680132, 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 l’import de 281.970,66 euros IVA inclòs, dels quals 233.033,60 
euros corresponen al preu net i 48.937,06 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 97.796,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0400 D/21900/13211, un import (IVA inclòs) de 139.170,33 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/21900/13211, un import (IVA inclòs) de 45.003,65 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/21900/13211. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR en 11.651,68 euros l'import de la garantia definitiva. 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 quant hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució d'adjudicació del 
contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Miguel Corral Pozo. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

46. – (20001827-003) MODIFICAR el contracte 20001827, que té per objecte el servei de 
gestió de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica i la seva Oficina Tècnica, ubicat a 
l'edifici Canòdrom de Barcelona, carrer de Concepción Arenal, 165, amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa COLECTIC SCCL, amb NIF 
F60939956, pel preu de 790.500,41 euros IVA inclòs, dels quals 653.306,12 euros 
corresponen al preu net i 137.194,29 euros a l'IVA, amb motiu de les obres que s'estan 
realitzant a la pl. del Canòdrom i que comporten incrementar els serveis prestats per la 
contractista de vigilància i de neteja de l'edifici del Canòdrom, així com la prestacions 
addicionals per incorporar el servei de dinamització de jocs infantils a la terrassa del 
Canòdrom, fins a la finalització del contracte el 2 de desembre del 2023 atès que la 
previsió de finalització de les obres és posterior a aquesta data i tot conforme a 
l'indicat a l'article 205.2 lletres a) i b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) i d'acord amb l'informe que consta a l'expedient. 
INCREMENTAR el preu del contracte per l'import de la modificació que és de 98.209,18 
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euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 81.164,61 euros preu net i 17.044,57 
euros en concepte d'IVA, al tipus impositiu del 21%, i que correspon al 12,42% del preu 
inicial del contracte. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 98.209,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800 i un pressupost amb el desglossament 
següent: un import net de 81.164,61 euros i import IVA de 17.044,57 euros amb tipus 
impositiu 21%. FIXAR en 4.058,23 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració de la contractista 
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia i d'acord amb l'indicat a 
l'article 109.3 de la LCSP. REQUERIR la contractista per tal que signi electrònicament la 
formalització de la modificació del contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat amb 
l'establert a l'article 203.3 de la LCSP. NOTIFICAR el present acord a la contractista; 
PUBLICAR-LO en el Perfil de Contractant i en el DOUE, de conformitat amb l'article 
203.3 de la LCSP en relació amb els articles 63 i 207.3 LCSP. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

47. – (0134/2022) INICIAR l'expedient per a l’aprovació de les Bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions a menors i adolescents entre 6 i 17 anys de la ciutat de 
Barcelona, per a realitzar les activitats extraescolars artístiques, culturals, científiques i 
tecnològiques; i del procediment per a l’habilitació de les entitats per a la participació 
en la gestió dels ajuts econòmics destinats a aquestes activitats. ACORDAR la 
tramitació urgent de l’expedient per raons d’interès públic de conformitat amb 
l’establert a l’article 33.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i d’acord amb l’informe 
tècnic justificatiu, de 13 de març de 2023, que consta a l’expedient. APROVAR 
inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a menors i 
adolescents entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona, per a realitzar les activitats 
extraescolars artístiques, culturals, científiques i tecnològiques, i del procediment per a 
l’habilitació de les entitats per a la participació en la gestió dels ajuts econòmics 
destinats a aquestes activitats. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases 
reguladores per un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler d'Edictes 
de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals, 33.1 i 83 de la LPACAP, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. TENIR-LES per 
aprovades definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el 
període d’informació pública que impliquin la introducció de modificacions substancials 
en el contingut de les bases. PUBLICAR-LES al BOPB, a la Gaseta Municipal i al web 
municipal de l'Ajuntament de Barcelona. 

48. – (23XC0076) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Expansió de la Xarxa Oberta, per a l'avaluació de la inclusió digital al barri 
del Congrés i els Indians i la Sagrera, amb una durada de dos anys a comptar des de la 
formalització del conveni i prorrogable fins a dos anys addicionals. FACULTAR el regidor 
de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Marc Serra 
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Solé, per a la signatura de l'esmentat protocol, així com la de tots aquells documents 
que se'n derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

49. – (23XC0116) APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i Esport i 
l'Ajuntament de Barcelona, pel qual es canalitza la subvenció nominativa a favor de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la Capitalitat Cultural de Barcelona prevista en la 
Disposició addicional dècima segona de la Llei 31/2022, del 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sants-Montjuïc

50. – (23S04379) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2023 
de la 27a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants al districte de Sants-
Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per un 
termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de 
Barcelona i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord 
amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
per aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 1.177,00 euros, que anirà a càrrec a la posició 
pressupostària D/48101/33811/0603 de l'exercici de 2023, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquest premi. 

EL SECRETARI GENERAL
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