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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 26 de gener de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de gener de 2023 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (311/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pedro Velázquez Moreno 
(mat. 22398) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb la categoria 
professional d’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Prefectura 
de la Guàrdia Urbana de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc 
de treball de Cap de la Guàrdia Urbana (codi de lloc: 30FA1CLCD05), i l’activitat docent 
com a professor de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), pel curs
acadèmic 2022-2023, des del 12/12/2022 fins al 30/06/2023. 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-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (6/2022 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Dolors Melero 
Guirao (mat. 11100031) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la 
Gerència de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el 
lloc de treball de Secretària delegada (codi: 26FA1SLJU04), i l’activitat pública com a 
professora associada a temps parcial a la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 
2022-2023 des del 10/11/2022 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 
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (38/2022 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada al Sr. Miguel Barquero Royo 
(mat. 5100106) entre la seva activitat municipal com a personal directiu desenvolupant 
el lloc de treball de Director de Gestió Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb 
el codi de lloc 28FA1CLCD01, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració 
General, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, per al curs acadèmic 2022-23 
des del 9/01/2023 fins al 7/05/2023. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (6/2023) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis de Salut 
de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, tal i com es 
detalla als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

5. – (22XC0423) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per acollir persones estudiants 
universitàries en pràctiques d'aquesta universitat, amb efectes a partir del 2 de febrer 
de 2023 i per una durada de quatre anys, prorrogable expressament per un període 
addicional de quatre anys. FACULTAR l'Il·lm Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer Tinent 
d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest Conveni Marc de 
col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (18003434L02-005) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat del 
servei en virtut de l'article 29,4 de la LCSP, per un període comprès des de l'1.02.2023 
fins al 31.03.2023, el contracte 18003434L02-005 que té per objecte el lloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 
populars, Lot 02 Districte L'Eixample, adjudicat a l'empresa LA LLAUNA, SCCL., amb NIF 
F58184201, per un import total de 30.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient, condicionada a l'execució del 
contracte 22003134 3 Lots. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 30.000,00 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 24.793,39 euros i import IVA de 5.206,61 amb tipus impositiu 21% a 
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l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

7. – (18003434L10-005) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat del 
servei en virtut de l'article 29,4 de la LCSP, per un període comprès des de l'1.02.2023 
fins al 31.03.2023, el contracte 18003434L10-005 que té per objecte el lloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 
populars, Lot 10 Districte Sant Andreu, adjudicat a l'empresa LA LLAUNA, SCCL., amb 
NIF F58184201, per un import total de 24.500,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient, condicionada a l'execució del 
contracte 22003134 3 Lots. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 24.500,00 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 20.247,93 euros i import IVA de 4.252,07 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

8. – (18003434L11-006) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat del 
servei en virtut de l'article 29,4 de la LCSP, per un període comprès des de l'1.02.2023 
fins al 31.03.2023, el contracte 18003434L11-006 que té per objecte el lloguer de 
material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 
populars, Lot 11 Districte Sant Martí, adjudicat a l'empresa LA LLAUNA, SCCL., amb NIF 
F58184201, per un import total de 39.021,50 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient, condicionada a l'execució del 
contracte 22003134 3 Lots. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 39.021,50 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 32.249,17 euros i import IVA de 6.772,33 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9. – (22XI0024) CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora relativa a l'aprovació de la 
factura presentada per l'empresa ECOTAXI BARCELONA, SL, amb NIF B69837320, pels 
serveis prestats durant l'any 2021, d'acord amb els informes i documentació que 
consten a l'expedient 22XI0024; ACORDAR la continuïtat del procediment; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ de la despesa per un import de 
20.006,48 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 0705/22300/92011, del 
pressupost de l'exercici 2022, a favor de l'empresa ECOTAXI BARCELONA, SL, amb NIF 
B69837320. NOTIFICAR la present resolució als interessats. 

10. – (22XI0026) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora en l’expedient 22X0026, 
relatiu a l’aprovació de cinc factures presentades per l’empresa STAFFPREMIUM, SL, 
amb NIF B87588976, pels serveis prestats durant l’any 2020, d'acord amb els informes i 
documentació que consten a l'expedient; ACORDAR la continuïtat del procediment; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de la despesa per un import de 
22.395,99 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 0705/22610/91222, del 
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pressupost de l’exercici 2022, a favor de l’empresa STAFFPREMIUM, SL, amb NIF 
B87588976. NOTIFICAR la present resolució als interessats. 

11. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 26 de gener de 2023. 

13. – (21000849-002) PRORROGAR per un període comprès des del 2/02/2023 fins 
l'1/02/2024, el contracte 21000849-002 que té per objecte els serveis d'oficina tècnica 
de contractacions artístiques per a la gestió de la programació de les activitats culturals 
confegides pel Comissariat artístic que tindran lloc en diversos espais de Barcelona, 
adjudicat a l'empresa HOTARU SCP, amb NIF J67166959, per un import total 
d'1.022.423,87 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 284.156,69 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 
234.840,24 euros i import IVA de 49.316,45 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/43141 0700, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 738.267,18 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 610.138,17 euros i import IVA de 128.129,01 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

14. – (21000976-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2023 fins al 
31.01.2024, i amb termini d'execució durant la campanya de Nadal, el contracte 
21000976-004 que té per objecte la contractació de l'oficina de producció i logística de 
les activitats nadalenques, adjudicat a l'empresa INICIATIVES EVENTS SL, amb NIF 
B64709363, per un import total de 337.264,69 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 33.726,46 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 27.873,11 euros i import IVA de 5.853,35 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 0700, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 303.538,23 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 250.858,04 euros i import 
IVA de 52.680,19 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/43141 
0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

15. – (22XI0009) CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0009 en relació a la tramitació de la factura vinculada al lot 2 del contracte 
16005111-003 que té per objecte les pòlisses d'assegurances d'Accidents i Vida, 
adjudicat a l'empresa VIDA CAIXA SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A58333261, 
d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. ACORDAR la 
continuació del procediment; AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la 
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despesa per un import de 2.554,15 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 
D/0707/1620592211 del pressupost de l'exercici 2022, a favor de VIDA CAIXA S A 
SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A58333261; NOTIFICAR el present acord a 
l'interessat. 

16. – (F-2302) AUTORITZAR a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, SA a 
concertar una pòlissa de crèdit per un import màxim d'1.000.000,00 euros, destinada a 
atendre les necessitats de tresoreria, subjecte al compliment del Principi de Prudència 
Financera definit per la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera i subjecte a les condicions recollides a l’annex i que consten a 
l’expedient. 

17. – (SD-005-2023) APROVAR la convocatòria 2023 del Premi Preacceleració, programa de 
suport a projectes emprenedors, en fases inicials, que portin a terme una activitat de 
desenvolupament intensiu en tecnologia, d’acord amb les bases reguladores del premi, 
aprovades per la Comissió de Govern en sessió de data 4 de novembre del 2021. 
CONVOCAR l’atorgament del premi PREACCELERACIÓ 2023; ESTABLIR que el termini de 
presentació de candidatures s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al 
BOPB i finalitzarà el dia 31 de gener de 2023, a les 21:00 hores. PUBLICAR la 
convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal; ENCARREGAR a BARCELONA ACTIVA SAU 
SPM com a ens executor de les polítiques d’emprenedoria, empresa i ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò que preveu l’apartat sisè de les bases 
reguladores del premi, la gestió del procediment -excepte la seva resolució- i el 
pagament del Premi PREACCELERACIÓ 2023. 

18. – (SD-006-2023) APROVAR la convocatòria 2023 del Premi INNOFOOD, programa de 
suport a la creació d’empreses innovadores dins l’àmbit del producte alimentari, 
d’acord amb les bases reguladores del premi, aprovades per la Comissió de Govern en 
sessió de data 4 de novembre del 2021. CONVOCAR l’atorgament dels premis 
INNOFOOD 2023; ESTABLIR que el termini de presentació del Pla d’empresa per part de 
les candidates s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i 
finalitzarà el dia 9 de de juliol del 2023, a les 21:00 hores. PUBLICAR la convocatòria al 
BOPB i a la Gaseta Municipal; ENCARREGAR a BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a ens 
executor de les polítiques d’emprenedoria, empresa i ocupació de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord amb allò que preveu l’apartat setè de les bases reguladores del 
premi, la gestió del procediment -excepte la seva resolució- i el pagament del Premi 
INNOFOOD 2023. 

19. – (DP-2023-28801) APROVAR el Protocol d’actuacions entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l’Autoritat Portuària de Barcelona on es recull l’acceptació de l'extinció anticipada de la 
concessió sobre la parcel·la del Moll de Llevant i la sol·licitud d’ampliació d’un nou 
període per a reordenar els espais d’aquest moll, atesa la designació de la ciutat de 
Barcelona com a seu de la 37ª edició de la Copa Amèrica 2024; FORMALITZAR el 
Protocol d’actuacions que s’aprova; FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva signatura. 
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20. – (3-002/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-002/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 2.539.125,90 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. 
23011391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

21. – (3-005/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-005/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 26.139,10 euros, per atendre necessitats 
addicionals del Districte de l’Eixample derivades de convenis de gestió de centres 
cívics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient referència comptable núm. 23011491; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

22. – (22XC0171) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal 
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, el Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona 
i les comunitats de propietaris de les finques situades al carrer de l'Art núm. 91-93, 
carrer de l'Art núm. 95 i carrer de l'Art núm. 97 que té per objecte l'execució del 
projecte de remodelació de les parets mitgeres posteriors dels edificis del carrer Art 
91-93, Art 95 i Art 97 a l'entorn de Mas Guinardó, que inclou la instal·lació d'una 
central solar fotovoltaica i la seva posterior explotació. FACULTAR la Gerent d'Ecologia 
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, la Sra. Sònia Frias Rollón, per a la signatura del 
conveni, així com per la formalització de tots els actes que se'n derivin d'aquest. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

23. – (22XC0308-001) APROVAR l'Addenda de modificació del Conveni entre l'Ajuntament de 
Barcelona i les societats, FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A. amb NIF 
A08005795 i TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., amb NIF A08016081, per a la 
col·laboració en la sol·licitud i gestió dels ajuts convocats per l'Ordre ministerial de 26 
de juliol de 2022 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del 
"Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia" (PNRTR) aprovat per 
acord de la Comissió de Govern en sessió de data 29 de setembre de 2022 i signat per 
les parts en data 18 d'octubre de 2022. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, 
Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Ciutat Vella

24. – (1BC 2022/214) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte de rehabilitació integral
del Museu Martorell, al Parc de La Ciutadella, al districte de Ciutat Vella 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 Tècnica d’Edificació de BIMSA i l’Informe 
Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
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donen per reproduïts, per un import total de 4.990.640,76 euros, 21% IVA inclòs, 
import resultant de sumar al contracte principal aprovat definitivament (4.074.343,56 
euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions proposades (315.258,44 euros, 
21% IVA inclòs), i sumar les despeses associades (601.038,76 euros, 21% IVA inclòs) i 
que representa el 6,74 % de increment sobre l’import del Pressupost de Coneixement 
per l’Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament (4.675.382,32 euros 21% 
IVA inclòs); Modificacions originades per a donar resposta a les directrius establertes, 
en relació al canvi de programa funcional del Museu Martorell, per part de Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en un dels diaris dels de més circulació a Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

25. – (1BC 2022/217) APROVAR el projecte executiu actualitzat de millora del Parc de la 
Ciutadella de Barcelona, en l’àmbit del passeig Joaquim Renart, Jardins Josep Fontseré, 
el passeig dels Til·lers i el sector central, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte (ITP) que qualifica el 
projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions en execució d’obres) 
que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 4.364.006,58 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. 

26. – (1BC 2022/222) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d’execució de Intervenció 
Arquitectònica per a la Conversió del conjunt Padellàs/Llibreteria en MUHBA – Casa de 
Història 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, l’Informe 
Tècnic 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 pels mateixos contractistes és 4.615.260,32 euros, el 21% d'IVA inclòs, import 
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada pels 
adjudicataris (3.720.618,14 euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions 
proposades (727.604,67 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les despeses associades 
(167.037,51 euros, 21% IVA inclòs), consistents principalment en modificacions 
estructurals i constructives no detectades en fase de projecte, modificacions en la 
geometria interior dels edificis, modificacions de tipus arqueològic, necessitats de 
modificacions en la distribució general, modificació de Prescripcions tècniques 
d’algunes instal·lacions, i que representen un 19,56% d’increment sobre el contracte 
signat per l’adjudicatari i un 17,07% sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC: 
4.260.406,17 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 18 
de novembre de 2021 (4.427.443,68 euros IVA inclòs); i PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació 
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de Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Districte de l'Eixample

27. – (22PL16916) MANTENIR la suspensió de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 
89.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del 
Pla Especial Integral de la finca del carrer Mallorca 284 de Barcelona, Districte de 
l’Eixample, promogut per BINIMALA, SLU, atesa l’existència de motius determinants, 
fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb 
l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des 
del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar la tramitació del 
planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat d’aquest 
procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del Pla. 

Districte de Sants-Montjuïc

28. – (23PL16965) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la reordenació de les illes "E" 
del sector 8 i "F" del sector 10 de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca 
(Barcelona), d’iniciativa municipal a proposta de Institut Municipal de l'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes. 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

29. – (3BD 2022/144) APROVAR definitivament el Projecte executiu i estudi de seguretat i 
salut d’estabilització i millora dels talussos als carrers Font Florida, av. de l’Estadi, 
Cartoixa i Sot del Migdia, als entorns de la muntanya de Montjuïc, al Districte de Sants-
Montjuïc, a Barcelona d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
que qualifica el projecte amb una B, favorable amb observacions o condicions 
d’execució d’obres, que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost d’1.418.533,10 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 PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de les Corts

30. – (4BD 2022/216) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la renovació dels Jardins 
de Sant Joan de Déu a l’Illa Diagonal de Barcelona, al districte de Les Corts a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 19 de 
gener de 2023 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions 
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d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost de 3.850.119,17 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); NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; 
COMUNICAR-HO a les dependències municipals interessades en aquest procediment; 
SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Gràcia

31. – (22PL16959) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla especial 
Urbanístic d’equipaments al Passatge Romul Bosch al districte de Gràcia de Barcelona; 
promogut per Herederos de José Artés de Arcos, SL, atesa l’existència de motius 
determinants de la seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Nou Barris

32. – (8BD2017/083) APROVAR inicialment el Projecte executiu actualitzat de les escales a 
l’Avinguda dels Rasos de Peguera, a Ciutat Meridiana, al Districte de Nou Barris, 
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 708.237,64 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; NOTIFICAR als 
interessats en aquest procediment; 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 Sant Andreu

33. – (21SD0202PU) APROVAR, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 
Barcelona, el “Projecte modificat de la construcció d’un pas adaptat per a l’accés al 
triangle ferroviari des del carrer Josep Soldevila, al districte de Sant Andreu de 
Barcelona” d’iniciativa municipal, a instancia de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de data 19 de novembre 
del 2020 i amb l’informe d’Auditoria de data 16 d’abril de 2021 que consten 
degudament incorporats a l’expedient i que aquests efectes es donen per reproduïts, 
amb un pressupost per coneixement de l’administració de 513.172,17 euros el 21% de 
l’Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
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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, per tal d’adequar-lo a la definició, anàlisi i 
valoració econòmica de les modificacions necessàries i noves incorporacions desprès 
del replanteig de l’obra i la planificació de l’execució de les mateixes. PUBLICAR el 
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler 
d’Edictes Municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees implicades. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

Districte de Sants-Montjuïc

34. – (20C00010) DENEGAR la sol·licitud d'indemnització de la concessió 20C00010, que té 
per objecte la Concessió de serveis públics per a la gestió i explotació dels Camps de 
futbol de Sants-Montjuïc a favor de l'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT 
MONTSERRAT DE BARCELONA amb CIF G64353485, en la quantia de 8.582,17 euros 
amb IVA inclòs, 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 que les mesures contra la SARS-COVID-19 adoptades per la 
Generalitat de Catalunya no corresponen a l'administració concedent, ni el contracte 
ha estat suspès en el període de l'1 de gener de 2021 al 14 de març de 2021, i per tant 
les pèrdues al·legades han de ser assumides dins el risc i ventura de la concessió 
administrativa com a lucre cessant no indemnitzable. 

Districte de Sant Martí

35. – (22000561-001) APROVAR la modificació del contracte que té per objecte les obres per 
l'execució de noves pistes esportives a l'Espai Besòs al Districte de Sant Martí, adjudicat 
a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU amb NIF A58142639, d'acord amb els 
informes que consten a l'expedient: 1- Modificació no substancial a l'empara de 
l'article 205.2 c) de la Llei de Contractes del Sector Públic consistent en la introducció 
de preus nous, per import de 13.030,53 euros IVA inclòs. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 13.030,53 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 10.769,03 euros i import 
IVA de 2.261,50 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/61171/15344 0610, a favor de CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU amb NIF 
A58142639. AMPLIAR el termini d'execució del contracte i FIXAR la nova data de 
finalització el 22 de febrer de 2023. REQUERIR l'empresa adjudicatària per a que 
procedeixi a reajustar l'import de la garantia del contracte, mitjançant l'increment 
d'aquesta en un cinc per cent de la despesa aprovada amb la present resolució, fixat en 
538,45 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que comparegui a les 
dependències del Districte de Sant Martí per a la seva formalització en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

36. – (22XI0040) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0040 en relació a la factura relativa a la prestació de serveis consistent en Servei 
de gestió de l’allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en hostals, 
pensions i pisos d’estada temporal a Barcelona i part de la seva àrea metropolitana per 
part de l’empresa AVORIS RETAIL DIVISON, SL, amb CIF B07012107, d’acord amb els 
informes i documentació que consten a l’expedient; ACORDAR la continuació del 
procediment; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per 
un import de 903.245,14 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i partida 
0200/22615/23161, del pressupost de l’exercici 2022, a favor de l’empresa d'AVORIS 
RETAIL DIVISON, SL, amb CIF B07012107; i NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. 

37. – (22XI0035) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0035 en relació la factura relativa al contracte núm. 20002455L02 que té per 
objecte serveis auxiliars de recepció de l’edifici del Carrer Viladomat 127 de la Gerència 
de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de l’Ajuntament de Barcelona 
adjudicat a TRIANGLE CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, SL amb NIF núm. B64338767, 
d’acord amb els informes i documentació que consten a l’expedient ; ACORDAR la 
continuació del procediment ; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’ OBLIGACIÓ DE 
LA DESPESA per un import de 3.111,16 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i 
partida 0200/22719/23011, del pressupost de l’exercici 2022, a favor de l’empresa 
TRIANGLE CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, SL amb NIF B64338767; i NOTIFICAR 
aquesta resolució a l’interessat. 

38. – (22XI0038) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0038 en relació a la factura relativa al contracte núm. 20002455L01 que té per 
objecte els serveis auxiliars de recepció dels edificis de les dues seus de la Gerència de 
Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de l’Ajuntament de Barcelona, situats 
al carrer València, 344 i al passeig de Sant Joan núm. 75, adjudicat a TRIANGLE 
CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, SL amb NIF núm. B64338767, d’acord amb els 
informes i documentació que consten a l’expedient ; ACORDAR la continuació del 
procediment ; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’ OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per 
un import de 6.362,16 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i partida 
0200/22719/23011, del pressupost de l’exercici 2022, a favor de l’empresa TRIANGLE 
CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, SL amb NIF B64338767; i NOTIFICAR aquesta resolució 
a l’interessat. 

39. – (22XI0043) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0043 en relació a la tramitació de la factura relativa al contracte 20002164 que té 
per objecte la continuïtat del Servei de resposta a la necessitat de disposar de dades de 
l'afectació de la Covid-19 en els col·lectius vulnerables (usuaris dels serveis socials i 
treballadors municipals i les empreses que resten servei durant la crisi per l'Àrea de 
Drets Socials, adjudicat a l’empresa SERVEIS I COMPLEMENTS PER A 
INFRAESTRUCTURES, S.L., d’acord amb els informes i documentació que consten a 
l’expedient ; ACORDAR la continuació del procediment ; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
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RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de 21.056,42 € (IVA inclòs), 
amb càrrec al pressupost i partida 0200/22703/23032, del pressupost de l’exercici 
2022, a favor de l’empresa SERVEIS I COMPLEMENTS PER A INFRAESTRUCTURES, SL, 
amb NIF B60432259; i NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. 

Districte de les Corts

40. – (22XC0411) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Taller Ocupacional Ariadna (TO Ariadna) pel manteniment dels parterres 
situats al carrer Benavent, al barri de Maternitat i Sant Ramon del districte de les Corts,
amb vigència de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura. FACULTAR la 
Sra. Sara Jaurrieta Guarner, Gerent del Districte de les Corts, per a la signatura de 
l'esmentat Conveni així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

Districte d'Horta-Guinardó

41. – (170/2023) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el Districte d’Horta-Guinardó, i la Fundació Salut i Envelliment UAB per al 
desenvolupament de l’estudi pilot de les eines digitals ICOPE a Catalunya, amb la 
finalitat de mesurar la capacitat intrínseca en persones grans residents en Casals de 
Gent Gran, de conformitat amb la normativa reguladora dels expedients d’autorització 
de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; i FACULTAR la 
Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

42. – (22XI0062) CONVALIDAR l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius 
esmenables indicats al procediment 22XI0062, en el tràmit de comprovació material de 
la realització de la prestació objecte del contracte número 22001008L02 del 
subministrament i instal·lació de cablejat estructurat i d'equips de xarxa per a la millora 
de la connectivitat a internet dels casals de barri, amb mesures de contractació pública 
sostenible - Lot 2 Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu, adjudicat a IMPALA 
NETWORK SOLUTIONS SL, amb NIF B60696721, d'acord amb els informes i 
documentació que consten a l'expedient. ACORDAR la continuació del procediment de 
conformitat amb la Instrucció sobre el procediment de l'omissió de la funció 
interventora, aprovada per Acord d'11 de novembre de 2021 de la Comissió de Govern, 
de conformitat amb el seu punt Segon i Tercer per omissió de la funció interventora 
preceptiva i en relació a l'article 28 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local APROVAR 
l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa per un import de 
25.511,25 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida D/0800/64165/92418 del 
pressupost de l'exercici 2022, a favor de IMPALA NETWORK SOLUTIONS SL, amb NIF 
B60696721; NOTIFICAR el present acord a les persones interessades en aquest 
procediment. 
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Districte de Sant Andreu

43. – (22S10871) APROVAR les bases i la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi 
Miquel Casablancas per a l’edició 2023; AUTORITZAR la despesa de 13.000,00 euros, 
amb el desglossament d'11.000,00 euros per a l’exercici 2023, imputable a la partida 
pressupostària 48101/33711, i els restants 2.000,00 euros per a l’exercici 2024, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida que correspongui 
per a l'exercici posterior a l'actual; PUBLICAR les bases i la convocatòria esmentades en 
el Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència de l’anunci a la Gaseta 
municipal. 

Mocions

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

1. – (22XI0037) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al 
procediment 22XI0037 en relació a la factura relativa al contracte d’emergència 
20002086 que té per objecte resumit “Treballs de fusteria Adequació llocs de treball 
COVID 19”, amb descripció “Subministrament, execució i/o arranjament de mobiliari, 
divisòries i altres elements de fusteria, per adequació de llocs i espais de treball als 
requeriments de prevenció de riscos laborals, normativa de seguretat i salut, dels plans 
de contingència per la covid-19 i la represa de l'activitat als centres i seus de l’ àrea”, a 
favor de RUBEN VIÑUALES GOMEZ amb NIF 43.394.229-Z, d’acord amb els informes i 
documentació que consten a l’expedient ; ACORDAR la continuació del procediment; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’ OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de 
40.206,51 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i partida 0200/63873/15131, del 
pressupost de l’exercici 2022, a favor de RUBEN VIÑUALES GOMEZ, amb NIF 
43.394.229-Z; i NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. 

2. – (22XI0041) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0041 en relació a la factura relativa al contracte núm. 19002112 que té per objecte 
l’organització de l’acte de la Trobada d’Entitats del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona (CMIB), adjudicat a AIRUN SERVEIS CULTURALS, SL, amb CIF B61519344, 
d’acord amb els informes i documentació que consten a l’expedient; ACORDAR la 
continuació del procediment ; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’ OBLIGACIÓ DE 
LA DESPESA per un import de 85.896,87 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i 
partida 0200/22606/23252, del pressupost de l’exercici 2022, a favor de l’empresa 
AIRUN SERVEIS CULTURALS, SL, amb CIF B61519344; i NOTIFICAR aquesta resolució a 
l’interessat. 

3. – (22XI0042) CONVALIDAR l’omissió de la funció interventora indicada al 
procediment 22XI0042 en relació a la factura del contracte 20002159 que té per 
objecte els serveis de transport i suport logístic en diferents equipaments de l'Àrea, 
segons les necessitats dels serveis d'emergència temporal i la posterior represa de 
l'activitat als centres i seus de l'àrea arrel del virus de la COVID-19, a favor de Anastasio 
Manzaneda Abarca amb NIF 46515961W, d’acord amb els informes i documentació 
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que consten a l’expedient; ACORDAR la continuació del procediment; AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER L’ OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de 10.686,72 € 
(IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i partida 0200/22300/23013, del pressupost de 
l’exercici 2022, a favor de Anastasio Manzaneda Abarca amb NIF 46515961W; i 
NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. 

EL SECRETARI GENERAL
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