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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE MARÇ DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de març de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (21004606) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc de prestació de 
serveis postals i distribució de paqueteria de l'Ajuntament de Barcelona i el seu Sector 
Públic Dependent per a 2022-2025, amb núm. de contracte 21004606, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base 
de licitació de 6.710.448,61 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 8.531.331,83 euros, 
distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Serveis postals, per un import de 
6.641.977,69 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Paqueteria, per un import de 68.470,92 
euros IVA inclòs; 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. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió .de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

3. – (18003447L01-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'01.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L01-005 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, S., 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 per un import 
de 556.205,81 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 
437.957,33 euros i import IVA de 118.248,48 amb tipus impositiu 27% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0601. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 185.401,94 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 145.985,78 euros i import IVA de 39.416,16 
amb tipus impositiu 27% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601, 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 i 
Seguretat i Prevenció. 
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4. – (18003447L02-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L02-004 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 NIF A58142639, 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 per un import 
de 448.749,35 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 
370.867,23 euros i import IVA de 77.882,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0602. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 149.583,11 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 123.622,40 euros i import IVA de 25.960,71 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602, 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. – (18003447L03-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L03-004 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 PUBLICA, 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 per un 
import de 777.117,67 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 
642.246,01 euros i import IVA de 134.871,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 259.039,22 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 214.082,00 euros i import IVA de 44.957,22 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603, 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 i 
Seguretat i Prevenció. 

6. – (18003447L04-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L04-005 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 per un import de 296.312,77 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
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pressupost amb el desglossament següent: un import net de 244.886,59 euros i import 
IVA de 51.426,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 
0604. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
98.770,92 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 81.628,86 
euros i import IVA de 17.142,06 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0604, 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 i Seguretat i Prevenció. 

7. – (18003447L05-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L05-004 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 PUBLICA, amb NIF U67372185, per un 
import 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 
per un import de 688.881,05 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 569.323,18 euros i import IVA de 119.557,87 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 229.627,02 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 189.774,40 euros i import IVA de 39.852,62 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605, 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. 

8. – (18003447L06-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L06-004 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 per un import 
de 449.262,36 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 
371.291,21 euros i import IVA de 77.971,15 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0606. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 149.754,12 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 123.763,74 euros i import IVA de 25.990,38 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0606, 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 i 
Seguretat i Prevenció. 
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9. – (18003447L07-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L07-004 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 
SERV. 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 per un 
import de 639.537,30 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 
528.543,22 euros i import IVA de 110.994,08 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0607. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 213.179,10 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 176.181,07 euros i import IVA de 36.998,03 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607, 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. 

10. – (18003447L08-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L08-004 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: 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 per un import de 
684.568,13 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 
565.758,79 euros i import IVA de 118.809,34 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0608. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 228.189,37 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 188.586,26 euros i import IVA de 39.603,11 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0608, 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. 

11. – (18003447L09-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L09-004 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 per un import 
de 549.143,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
453.837,36 euros i import IVA de 95.305,85 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0609. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 183.047,73 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 151.279,12 euros i import IVA de 31.768,61 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609, 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 i 
Seguretat i Prevenció. 

12. – (18003447L10-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L10-004 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 per un 
import de 811.703,19 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 
670.829,08 euros i import IVA de 140.874,11 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0610. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 270.567,73 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 223.609,69 euros i import IVA de 46.958,04 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610, 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 i 
Seguretat i Prevenció. 

13. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 24 de març de 2022.

14. – (SD-011-2022) AUTORITZAR la participació i presentació de la candidatura de la ciutat 
de Barcelona per a l’acolliment de l’esdeveniment internacional de la 37a Edició de la 
Copa Amèrica. APROVAR el protocol de suport a la candidatura de la ciutat de 
Barcelona a la 37a Edició de la Copa Amèrica a la ciutat de Barcelona. FACULTAR el 
Primer Tinent d’Alcaldia, l’Ilm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, per a la signatura del 
protocol. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (71/2022) APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per donar 
suport a la instal·lació de plataformes homologades en calçada per les terrasses de la 
ciutat de Barcelona a l’empara de les Bases generals reguladores per a l’atorgament de 
subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques que es desenvolupen a 
la ciutat de Barcelona, publicades al BOPB en data 3 de maig de 2021. ORDENAR la 
publicació de l’esmentada Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’edictes electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la inserció 
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d’una referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal. CONVOCAR l’atorgament de 
les subvencions per concurrència no competitiva; ESTABLIR el termini de presentació 
de sol·licituds en 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la 
Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa 
per un import de 3.000.000,00 euros, amb càrrec del PIM, a l’aplicació 
pressupostària 0700/77004/15131 del pressupost municipal per a l’any 2022. 
L'aplicació pressupostària podrà ser ampliada durant el procés d’atorgament, d’acord 
amb el previst a l’article 58.2.a) apartat 4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

16. – (DP-2021-28096) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
l’acord de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021, pel qual es va 
adjudicar l’adquisició del ple domini, per part de l’Ajuntament de Barcelona, a títol de 
compravenda, de locals comercials ubicats a la ciutat de Barcelona, mitjançant 
procediment de pública concurrència (lot 1), en el sentit de rectificar en l’apartat. 
APROVAR, DISPOSAR I OBLIGAR únicament dins del local 3, quedant redactat “local 3, 
ubicat al carrer Bruc,144, semisoterrani N02, pel preu de 244.863,45 euros, que es 
desglossa, a favor del Sr. Max Cahner Picallo, per l’import de 122.431,73 euros tal i com 
ha estat comptabilitzat, enlloc de 122.431,72 euros i de la Sra. Joana Cahner Picallo, 
per l’import de 122.431,72 euros tal i com ha estat comptabilitzat, enlloc de 
122.431,73 euros”, mantenint-se inalterat el preu d’adquisició del local 3 i la resta de 
l’acord de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021, modificat per acord de la 
mateixa Comissió en sessió de 30 de desembre de 2021 i en sessió de 20 de gener de 
2022. 

17. – (3/037-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-037/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.047.079,77 euros, per atendre despeses de les 
Gerències de Coordinació Territorial i Proximitat i de l’Àrea d’Agenda 2030 ,Transició 
Digital i Esports, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 22031091; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

18. – (3/038-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-038/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.402.994,63 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. 
22031191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

19. – (20210186D) ADJUDICAR el contracte núm. 21001583, que té per objecte els "serveis 
de reparació, substitució i millora d'instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la 



CG 11/22 7/16

ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible." a AERONAVAL 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA amb NIF A28526275 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, amb una 
baixa del 38% i pel preu d'1.718.172,85 euros IVA inclòs, dels quals 1.419.977,56 euros 
corresponen al preu net i 298.195,29 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA 
inclòs) de 462.585,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 793.002,85 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 
0504; un import (IVA inclòs) de 462.585,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504. 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 70.998,88 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 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 al Sr. Jaume Sastre. ALLIBERAR la quantitat 
d'1.052.872,73 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 37.556,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 358.430,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 656.886,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

20. – (20160150P) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.06.2022 fins el 
31.05.2023, el contracte 16000643-011 que té per objecte "Serveis de manteniment 
integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el 
foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral", adjudicat a l'empresa AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA, 
amb NIF A28526275, per un import total d'1.516.190,30 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 631.745,96 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 522.104,10 euros i import IVA de 109.641,86 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 884.444,34 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 730.945,74 euros i import 
IVA de 153.498,60 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 
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0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (22000183) APROVAR la modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
de l'Informe de necessitat i idoneïtat del contracte 22000183 (exp. 20220054) que té 
per objecte el " Servei de manteniment de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible de 
Barcelona 2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible", aprovat per la 
Comissió de Govern el 3 de març de 2022, d'acord amb l'informe del Departament 
d'Administració d'Ecologia Urbana que consta a l'expedient, per haver-se detectat 
errors relatius a la compatibilitat dels lots i a la solvència econòmica i tècnica 
requerida; ATORGAR d'acord amb l'article 136.2 LCSP un nou termini de presentació 
d'ofertes de 30 dies naturals, a comptar des de la remissió de l'anunci de modificació al 
DOUE; PUBLICAR els documents modificats al Portal de contractació electrònica 
municipal i a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

22. – (20220038) RETROTRAURE les actuacions dutes a terme en el contracte 22000035 (exp. 
20220038) que té per objecte el "Servei de seguretat i control d'accés als edificis de la 
Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible", aprovat 
per la Comissió de Govern, de 24 de febrer de 2022, en aplicació de l'art. 136.2 LCAP, al 
moment immediatament anterior a l'aprovació dels plecs reguladors del present 
procediment. MODIFICAR, de conformitat amb la l'article 136.2 LCAP, els plecs 
reguladors del contracte citat en el sentit d'incorporar la informació relativa a la 
existència de personal subrogable, segons la informació proporcionada per l'actual 
empresa prestadora del servei, i les obligacions per l'empresa que resulti adjudicatària 
que se'n derivin d'aquesta circumstància. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte i la resta de documentació que consta en 
l'expedient. ATORGAR un nou termini de presentació d'ofertes de 30 dies naturals, a 
comptar des de la remissió de l'anunci de la rectificació de la licitació a la Plataforma de 
Contractació. PUBLICAR aquesta rectificació al DOUE i a la Plataforma electrònica de 
contractes de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

23. – (21S10969) APROVAR el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona I BATEC 
Pol Cooperatiu per la Transició Ecològica per la realització del projecte "Creació de la 
Comunitat Energètica Local de La Bordeta a Can Batlló Barcelona", que instrumenta 
l'atorgament d’una subvenció directa i amb 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, 
per un import total de 72.000,00 euros, equivalent al 50 % del cost total del projecte 
que ascendeix a la quantitat total de 144.000,00 euros; DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten 
en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 
72.000,00 euros, a favor de BATEC Pol Cooperatiu per la Transició Ecològica SCCL, amb 
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NIF F16912024, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/47905/17211 dels 
pressupostos dels anys 2022 i 2023 de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans, 
amb el següent desglossament: 46.800,00 euros amb càrrec de l’exercici 2022 i 
25.200,00 euros amb càrrec de l’exercici 2023. La consignació queda subordinada al 
crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 
174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu en un termini no superior a 3 
mesos comptadors des de la finalització del projecte, de conformitat amb l'establert en 
el pacte novè del conveni de referència; i FACULTAR el Sr. Frederic Ximeno Roca, 
Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l'esmentat conveni i la formalització de tots aquells actes que siguin 
necessaris per la seva execució. 

24. – (2022/0106) APROVAR la Convocatòria de subvencions en el marc de l’emergència 
climàtica de la ciutat de Barcelona 2022, de conformitat amb les Bases reguladores 
aprovades per Comissió de Govern, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 20.02.2020; CONVOCAR, en règim de concurrència competitiva, 
l’atorgament de les esmentades subvencions. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, per la Normativa 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al BOPB de 4 de 
gener de 2011, per les Bases reguladores d’aquesta convocatòria, i amb els criteris i 
requisits que s’incorporen en aquesta convocatòria. ESTABLIR com a termini per a la 
presentació de sol·licituds i documentació bàsica per a ésser subvencionats un termini 
de 30 dies hàbils comptadors des de la publicació de la convocatòria al BOPB. 
AUTORITZAR la despesa per un import de 400.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/48902/17221 del pressupost 2022. ORDENAR la publicació de la 
convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

Districte de Ciutat Vella

25. – (1BC2021/133) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’intervenció a les 
façanes del Museu Picasso, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.588.131,72 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; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament. 

Districte de Sants-Montjuïc

26. – (3BD2022/027) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a la reurbanització del 
carrer de Piquer, al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona d’iniciativa municipal, 
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d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.047.164,49 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; 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 diari dels de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

Districte de Gràcia

27. – (6BD2022/010) APROVAR el Projecte Modificat del projecte actualitzat de la 
reurbanització de la Plaça Mons, 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 676.866,45 euros, el 21% d'IVA 
inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
ofertada per l'adjudicatari (564.149,40 euros IVA inclòs) i l'import de les modificacions 
proposades (112.717,05 euros IVA inclòs) consistents a grans trets en: variacions en les 
partides de demolicions i desmuntatges, incorporació en totes les partides de 
pavimentació l’amidament de reajuntat amb morter de resines atès que és un element 
clau pel bon funcionament i conservació de la pavimentació, així com increment en les 
partides de desviaments de transit, que han representat el 19,98% d’increment sobre 
el contracte signat per l’adjudicatari i del 17,41% d’increment sobre l’import màxim de 
modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat 
(647.514,69 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 
10 de juny de 2021 (659.013,37euros 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 Martí

28. – (22ju43) APROVAR el programa pilot de Regeneració Urbana Fase 2, en el marc dels 
treballs preparatoris necessaris per a la delimitació de l’àmbit de regeneració urbana 
del Sudoest del Besòs, aprovat per la Comissió de Govern el 21 de maig de 2020, que 
afecta a les finques dels carrers Alfons el Magnànim, 44, Tessàlia 4, Prada, 12, Sàsser, 6 
i Benevent, 6, amb el contingut i els termes que figuren al document justificatiu que 
figura a l’expedient; i pels motius que figuren a l’informe de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 15 de març de 2022, incorporat a l’expedient i que es dóna per 
reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats. 
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29. – (10BD2018/144) APROVAR definitivament el Projecte per a la millora de la 
connectivitat del pont del carrer Santander, al districte de Sant Martí de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 10.813.245,52 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 
(TRLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia 
elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa 
Tensió i de Mitja Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el 
projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de Sant Martí per aprovar i 
formalitzar els convenis específics que apliquin a les circumstancies concretes les bases 
esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diari de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

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

30. – (09/2022) AUTORITZAR a la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 
(Bit Habitat) a convocar el premi “Repte Urbà: el nou panot del Segle XXI” de 
conformitat amb les bases reguladores dels Premis als Reptes Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona, aprovades per acord de la Comissió de Govern de 31 de gener de 2019. 

Districte de Sant Martí

31. – (20211014) ADJUDICAR el contracte 21C00009, que té per objecte la gestió i explotació 
del poliesportiu municipal la Nau del Clot amb mesures de contractació pública 
sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per procediment restringit, al CLUB 
ESPORTIU VILA OLÍMPICA amb núm. de CIF núm. G63607022, per un termini de 4 anys,
amb un cànon anual de 220,00 euros anuals, de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta 
relació qualitat-preu. NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el 
perfil del contractant. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del districte de Sant Martí. 
DESIGNAR coma responsable del contracte al Sr. Xavier Vila Icart, tècnic de la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

32. – (20211017) ADJUDICAR el contracte 21C00010, que té per objecte la gestió i explotació 
del camp de futbol municipal Menorca amb mesures de contractació pública sostenible 
del districte de Sant Martí, tramitat per procediment restringit, a la PENYA 
BARCELONISTA BARCINO amb núm. de CIF núm. G59411066, per un termini de 4 anys, 
amb un cànon anual de 900 euros anuals, de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta relació 
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qualitat-preu. NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil 
del contractant. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències del districte de Sant Martí. DESIGNAR com 
a responsable del contracte al Sr. Xavier Vila Icart, tècnic de la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

33. – (20211018) ADJUDICAR el contracte 21C00011, que té per objecte la gestió i explotació 
del complex esportiu municipal Bogatell amb mesures de contractació pública 
sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per procediment restringit, al 
COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM (CET) 10 CLUB amb núm. de CIF núm. 
G60775715, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 2.100,00 euros anuals, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador 
que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu. NOTIFICAR la present resolució 
als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. REQUERIR l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències del districte de Sant Martí. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Xavier Vila Icart, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

34. – (21002002L01) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002002L01, que té per 
objecte la contractació de les Obres d'arranjament als equipaments dels Districtes de 
(1) Ciutat Vella, (2) Eixample (sense incloure la seu DS del carrer València) a l'empresa 
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL amb NIF B61563169, per no haver justificat 
en temps i forma els valors anormals en què incorre l'oferta que va presentar. 
ADJUDICAR el contracte esmentat a l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 
amb NIF A08112716 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
data 9 de febrer de 2022, d'acord amb la proposició que ha presentat, amb una baixa 
de 19,05% dels preus unitaris, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim d'1.615.589,64 euros IVA inclòs, dels quals 1.335.198,06 euros 
corresponen al preu net i 280.391,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 538.529,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 538.529,88 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 
0200; un import (IVA inclòs) de 538.529,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 66.759,90 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 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 
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suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Oscar Marin Fraile. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

35. – (21002002L04) ADJUDICAR el contracte núm. 21002002L04, que té per objecte els 
Serveis d'assistència tècnica, gestió i direcció d'execució d'obra, coordinació de 
Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra i treballs de control i seguiment de la 
planificació en fase d'execució de les obres d'arranjaments a ORIOL GUASCH MUR amb 
NIF 52594070Q, 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 de 186.719,43 euros IVA inclòs, dels quals 154.313,58 euros corresponen al preu 
net i 32.405,85 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 62.239,81 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 
0200; un import (IVA inclòs) de 62.239,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 62.239,81 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63871/15131 0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 7.715,68 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 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 al Sr. Oscar 
Marin Fraile. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

36. – (19002467) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
19002467-002 que té per objecte l'ampliació del Servei d'Informació, d'Assessorament 
i d'Acompanyament Jurídic a sol·licitants i beneficiaris de Protecció Internacional al 
Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) , adjudicat a l'empresa 
ACCEM, amb NIF G79963237, per un import màxim de 37.775,82 euros (IVA exempt), 
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 
37.775,82 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23164 0200. FIXAR en 1.888,79 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 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (17002612-010) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
17002612-010 que té per objecte l'ampliació de contracte del Servei de primera 
acollida, de serveis especialitzats transversals i suport al Servei d'atenció a immigrants, 
emigrants i refugiats (SAIER), adjudicat a l'empresa A.B.D. ASOCIACIÓN BIENESTAR Y 
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DESARROLLO, amb NIF G59435180, per un import màxim de 38.630,38 euros (IVA 
exempt), 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 
38.630,38 euros IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/22731/23161. FIXAR en 1.931,52 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 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 Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

38. – (20220037) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 
d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC), l’Associació per l'Orientació, 
Formació i Inserció (CITE), Cruz Roja Española, l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona (ICAB) i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en matèria de 
l’atenció a les persones en temes de migració internacional (immigració, emigració, 
retorn voluntari i refugi), vigent des del dia següent a la seva formalització fins el 31 de 
desembre de 2024 i possibilitat de pròrroga, previ acord entre les parts per un any 
més, fins el 31 desembre de 2025. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta 
d’Alcaldia de Drets 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

39. – (50001/2020) RESTABLIR l'equilibri econòmic de la concessió 20C00013, que té per 
objecte la concessió del servei per a la gestió, explotació i organització del centre cívic 
Vil·la Urània a favor de TRÀNSIT PROJECTES SL amb NIF B59489351, en la quantia de 
1.640,07 euros a l’empara de l'article 290 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat en el 
marc de la campanya de vacunació desenvolupada al 2021 pel Departament de Salut 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, en la que s’han establert punts de 
vacunació segurs, en aquest cas el Centre Cívic Vil·la Urània que, durant els mesos de 
març, abril i maig ha habilitat un espai del centre per ubicar aquest servei. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 1.640,07 euros a favor de TRÀNSIT 
PROJECTES SL amb NIF B59489351 amb càrrec a l'aplicació D/48998/33711 0605 del 
pressupost de l'any 2022. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

40. – (22S00172) APROVAR les Bases del procediment de concurrència pública per adjudicar 
la gestió cívica del Casal de Joves Girapells del Districte d'Horta-Guinardó; CONVOCAR 
la concurrència pública per la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva 
adjudicació, mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 106.034,62 euros, dels quals 35.344,87 euros 
amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48522/23222 del pressupost de 
l'any 2023, i 70.689,75 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
D/48522/23222 del pressupost de l'any 2022, condicionades a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

41. – (21004464) ADJUDICAR el contracte núm. 21004464, que té per objecte 
"subministrament i gestió de la Uniformitat Bàsica Operativa per a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible" a SAGRES, SL amb NIF B36028991 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 5.143.571,52 euros IVA inclòs, dels quals 4.250.885,55 euros 
corresponen al preu net i 892.685,97 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) d'1.285.892,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22104/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 2.571.785,76 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211 
0400; un import (IVA inclòs) d'1.285.892,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211 0400; 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 212.544,28 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 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 cap de compres del Departament de 
Logística i Infraestructures. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

42. – (21004873) ADJUDICAR el contracte núm. 21004873, que té per objecte "obres de 
reforma de l'edifici situat al carrer Tàpies núm. 4, com a comissaria de Guàrdia Urbana 
de Barcelona, d'acord amb les previsions del PPT i amb mesures de contractació 
pública sostenible" a ECOCLIMA BARCELONA SL-CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, SA, UTE amb NIF U09841990 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 d'1.134.383,87 euros IVA inclòs, dels 
quals 937.507,33 euros corresponen al preu net i 196.876,54 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) d'1.134.383,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63202/13212 0400. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 46.963,10 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui 
per formalitzar el contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte a la cap de la 
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Secció d'Infraestructures. ALLIBERAR la quantitat de 114.524,93 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 114.524,93 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63202/13212 0400. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

43. – (22S05252-001) APROVAR la convocatòria 2022 per a l’atorgament de les subvencions 
extraordinàries per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació 
“la Caixa” per un import total d'1.000.000,00 d’euros, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de conformitat amb les seves Bases reguladores publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 6 de juliol de 2021 i 
aprovades definitivament de conformitat amb certificat publicat en el BOPB el 12 
d’agost de 2021; i segons conveni vigent, subscrit entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació "la Caixa", amb efectes 11 de maig de 2021. ESTABLIR el termini de 
presentació de sol·licituds per a optar a la subvenció per un període de 45 dies 
naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB. 
AUTORITZAR la despesa per un import total d'1.000.000,00 d’euros amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries: 0800-48901-32626 per un import de 900.000,00 euros, i 
0800–78062-32626 (actuació inversora P.11.7081.01) per un import de 100.000,00 
euros del pressupost municipal de l'any 2022. PUBLICAR la Convocatòria 2022 per a 
l’atorgament de les subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació 
en col·laboració amb la Fundació “la Caixa” al BOPB, la Gaseta Municipal, al Tauler 
d'Edictes i al web municipal de l'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR, el tinent 
d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per dur a terme les actuacions 
necessàries per a la celebració de la convocatòria i a la Gerent d’Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat per dur a terme les actuacions necessàries per al 
reajustament pressupostari de les quantitats autoritzades. 

EL SECRETARI GENERAL
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