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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE JUNY DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de juny de 2022 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (65/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Martínez Garcia (mat. 
24524) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers 
de l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (66/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
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Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (72/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Llàtzer Magrinyà Andreu 
(mat. 26462) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber 
C2 SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador 
a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de 
formació en l’any 2022, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del 
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (73/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jose Luis Orozco García 
(mat. 27299) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
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Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de 
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons 
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (79/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Israel Morte Falcón (mat. 
73665) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber C2 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de Sant Andreu de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador 
a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de 
formació en l’any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del 
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (93/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Raul Rodríguez 
Rodríguez (mat. 71987) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de
Bomber C2 SPCPEIS (16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers de l'Eixample de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador 
a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de 
formació en l’any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 
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de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del 
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (94/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Raul Rodríguez 
Rodríguez (mat. 71987) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de 
Bomber C2 SPCPEIS (16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers de l'Eixample de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador 
a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de 
formació en l’any 2022, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del 
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (127/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Pons Rodríguez 
(mat. 73678) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber 
C2 SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de l'Eixample de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador 
a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de 
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formació en l’any 2022, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del 
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (103/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Mateo Beneyto 
(mat. 79215) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Departament 
de Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, on ocupa el 
lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
propi com a administradora de l'empresa SERLAPLAN SL, bugaderia industrial que té 
per objecte social el rentat, secat i planxat de qualsevol tipus de tèxtil. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (110/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Garcia Gebani 
(mat. 75683) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte, fora de l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona. Per 
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
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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. 

11. – (134/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Vera Roig (mat. 
79236) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament de 
Llicències i Inspecció del Districte d'Horta-Guinardó, on ocupa el lloc de treball 
d’Auxiliar Administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de 
comerç minorista d'alimentació i queviures. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (22002103) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de manteniment de 
sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió 
en els edificis adscrits als Districtes de l'Ajuntament de Barcelona pel període de l'1 de 
juliol de 2022 al 30 de juny de 2023, amb núm. de contracte 22002103; amb un 
pressupost base de licitació de 493.982,82 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
898.150,61 euros, determinat en funció de preus unitaris; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte i el plec tècnic; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, 
mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment negociat a l'empara de 
l'article 168, apartat a) 2on i apartat b) 1er, posats en relació amb l'article 170 de la 
LCSP. AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb 
la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de INV 
PROTECCION SL amb NIF B85582013, d'acord amb la seva proposició, amb un import 
de 493.982,82 euros (IVA inclòs), dels quals 408.250,28 euros corresponen al preu net i 
85.732,54 euros a l'IVA; i amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
41.845,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610, un import (IVA inclòs) de 37.075,74 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609, un 
import (IVA inclòs) de 36.273,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608, un import (IVA inclòs) de 31.505,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607, un import (IVA inclòs) de 29.913,11 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606, un 
import (IVA inclòs) de 19.325,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605, un import (IVA inclòs) de 17.134,48 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604, un import (IVA inclòs) de 22.919,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603, un 
import (IVA inclòs) de 29.622,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602, un import (IVA inclòs) de 30.773,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601, un import (IVA inclòs) de 27.896,74 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610, un 
import (IVA inclòs) de 24.717,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609, un import (IVA inclòs) de 24.182,61 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608, un import (IVA inclòs) de 21.003,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607, un 
import (IVA inclòs) de 19.942,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606, un import (IVA inclòs) de 12.883,87 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605, un import (IVA inclòs) de 11.422,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604, un 
import (IVA inclòs) de 15.279,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603, un import (IVA inclòs) de 19.748,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602, un import (IVA inclòs) de 20.515,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. FIXAR en 20.412,51 euros l'import 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. DECLARAR la improcedència de la revisió 
de preus en no correspondre l'aplicació a aquest supòsit segons el que preveu la LCSP. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 Albert Giné i Borràs, Cap del 
departament de Coordinació Transversal d'Edificis Municipals de la Gerència de 
Recursos. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (22S06582) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, 
de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la realització de les jornades anuals i altres activitats 
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de la UPEC, per un import de 35.000,00 euros corresponent al 36,84 % del cost total 
del projecte; DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els informes que consten en l'expedient; AUTORITZAR la despesa 
a favor de la l'Associació Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) amb NIF 
G-63725493, per un import de 35.000,00 euros amb càrrec a la partida 0705-48783-
91221 del pressupost de l'any 2022; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe 
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR l' lm. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la 
resta de documents que se'n derivin. 

14. – (22XC0160) APROVAR la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de les Biblioteques de Barcelona, en matèria de col·laboració per al 
tractament arxivístic, la gestió, la conservació i la difusió de la documentació generada 
pel Consorci de les Biblioteques de Barcelona, per un termini de 4 anys, amb efectes 
des del 21 de juliol de 2022 fins al 20 de juliol de 2026. FACULTAR l' Il·lm. Senyor Jaume 
Collboni Cuadrado, Primer tinent d'Alcaldia, per a la signatura de la prorroga de 
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

15. – (INV) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 30 de juny de 2022.

16. – (SD-033-2022 ) APROVAR la convocatòria 2022 del Premi PREACCELERACIÓ, programa 
que té per objectius donar suport a startups científiques i tecnològiques a l’hora de 
validar el seu potencial i la seva viabilitat, reconeixent el millor projecte de cada edició, 
d’acord amb les bases reguladores del premi, aprovades per la Comissió de Govern en 
sessió de 4 de novembre del 2021. CONVOCAR l’atorgament del premi 
PREACCELERACIÓ 2022; ESTABLIR que el termini de presentació del formulari per part 
de les candidates s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i 
finalitzarà el dia 20 de juliol de 2022, a les 23:59 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 
EMPRENEDORIA SOCIAL 2022. 

17. – (22S05299) APROVAR de conformitat amb els articles 22.2. a) i 28.1 de la Llei General 
de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la 
concessió, mitjançant concessió directa a ICARIA INICIATIVES SOCIALS SAL, d'una 
subvenció nominativa de 79.500,00 euros per a la realització del projecte BUSINESS 
WITH SOCIAL & SUSTAINABLE VALUE, dirigit a generar possibilitats reals de 
contractació competitiva de negoci amb valor social per als centres especials de treball, 
les empreses d'inserció i entitats no lucratives que generen ocupació a persones amb 
discapacitat i en risc d'exclusió social, amb un cost total d'execució de 102.465,00 
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euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per import de 79.500,00 euros, dels quals, 
50.000,00 euros a càrrec de la partida 0700/48531/43215 i 29.500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 0700/48858/43351, ambdues de l'any 2022, del pressupost de la 
Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, equivalent a un 77'59% de 
l'import total del Projecte de 102.465,00 euros, a favor de ICARIA INICIATIVES SOCIALS 
SAL. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos 
a comptar des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts. 

18. – (22S06964) APROVAR 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 la concessió directa i amb 
caràcter excepcional a l'ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA d'una 
subvenció per import de 30.000,00 euros per a la realització del Projecte "INPUT 2022 
BARCELONA", un esdeveniment anual dedicat a l'audiovisual de qualitat i de servei 
públic on creadors de continguts i professionals de tot el món es reuneixen per debatre 
i explorar els límits i el futur de la televisió publica. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'informe que consta a 
l'expedient. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per import 
de 30.000,00 euros a càrrec de la partida D/0700/48904/43335 del pressupost de l'any 
2022, a favor de l'ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, equivalent a un 
31,41% de l'import total del Projecte per import de 95.525,00 euros. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a tres mesos a comptar des 
de la finalització del Projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 

19. – (20S08387-002) APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona, Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT SA i la Fundacio Gaspar Espuña CETT 
aprovat el 26 de novembre de 2020, dirigit tractar de millorar l'excel·lència, la 
competitivitat i la sostenibilitat turística amb la realització de projectes de recerca, de 
desenvolupament i d'innovació (R+D+I), activitats de formació, així com accions de 
difusió i transferència del coneixement, especialment a l'àmbit del turisme urbà que té 
per objecte el desenvolupament d'actuacions, per tal de dur a terme el "Pla d'activitats 
2022" i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa mitjançant 
concessió directa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.1, a) i 6.3 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
55.000,00 euros, que correspon al 33,33% del cost total del Projecte per import de 
165.000,00 euros, a favor de ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT SA. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 55.000,00 euros, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48614/43215 del Pressupost de l'any 
2022. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte setè del conveni. 
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FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor de Turisme i Indústries 
Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'addenda del conveni. 

20. – (2/2022) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en virtut del qual l’Ajuntament podrà 
accedir directament a les bases de dades d’aquesta Agència, per consultar les dades 
sobre la identificació dels obligat tributaris i la informació sobre l’Impost d’Activitats 
Econòmiques que els contribuents realitzin; FACULTAR l'Ima. Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña, Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, per a la 
signatura d’aquest conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin; DONAR-
NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

21. – (22XC0125) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, que té per objecte articular la col·laboració i la 
participació de les parts sotasignants en la facilitació de la seu al Port de Barcelona del 
WORLD OCEAN COUNCIL. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, ll'Im. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

22. – (DP-2021-28259) AUTORITZAR a la societat Sabel de Servicios SLU (NIF: B58875037), a 
gravar el dret real de superfície que ostenta sobre els terrenys municipals ubicats a la 
plaça Espanya 6-8, en els que s’ubica l’Hotel Catalònia Barcelona Plaza ( finca registral 
núm. 9587 de la secció 2ª A, Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona) amb un 
dret real d’hipoteca per un préstec de 70.000.000,00 euros de nominal, de conformitat 
amb la clàusula 9.e del contracte de dret de superfície formalitzat el 18 de maig de 
1990 elevat en escriptura pública el 18 de febrer de 1991 pel Notari Sr. Bartolome 
Masoliver Rodenas, núm. 640 de protocol, amb la finalitat de garantir el finançament 
necessari per tal que la mercantil citada i Catalonia Hotels & Resorts (grup al que 
pertany) puguin superar amb suficients garanties la situació econòmica derivada de la 
crisis del Covid. La garantia hipotecària tindrà, en tot cas, rang preferent a l’extinció 
prevista en la clàusula onzena del referit contracte i en cap cas el seu import nominal, 
interessos, costes judicials o qualsevol altre concepte ultrapassi el valor del dret de 
superfície de 87.075.202,00 euros, i un termini màxim d’amortització amb 
correspondència al límit d’ostentació del dret, és a dir fins el 17 de febrer de 2039 i 
d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven. 

23. – (DP-2022-28573) MODIFICAR l’annex I on es detallen els emplaçaments dels quioscs 
de premsa que es posen a disposició en el Conveni de col•laboració de 23 de maig 
de 2019 entre l'Ajuntament de Barcelona i l’institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat per a la materialització d’actuacions d’inclusió en el món laboral de 
persones amb discapacitat, en el sentit d’excloure de l’objecte del Conveni els 
quioscos ubicats a la Plaça Pius XII, al Passeig de la Vall d’Hebrón, 107,a la Plaça de la 
Revolució 1868 i a la Gran Via de les Corts Catalanes, 1006 i com a conseqüència 
incorporar els quioscs ubicats al C/ Aribau, 166, a la Rbla. Guipúscoa, 16, al Passeig de 
Sant Joan, 190 i al carrer Treball, 236, d’acord amb la clàusula cinquena e) del esmentat 
conveni i NOTIFICAR l’acord a l’institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 
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24. – (DP-2022-28444) CEDIR a l’entitat Bona Voluntat en Acció l’ús del local situat al Passeig 
Montjuïc núm.70, grafiat en el plànol annex, amb caràcter onerós, per un termini que 
s’iniciarà amb la formalització del contracte en document administratiu i amb una 
vigència fins el 31 de juliol de 2025, per a destinar-lo a seu social i al desenvolupament 
de les activitats pròpies, d’acord amb les condicions annexes, que s’aproven; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al•legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la 
cessió en document administratiu. 

25. – (DP-2022-28561) PRORROGAR amb efectes des del 31 de desembre de 2022 i fins el 31 
de desembre de 2023, la cessió d’ús d’un espai en planta baixa de 40,13 m2 (sala de 
reunions) i d’un altre a la primera planta de 14,80 m2 (sala 6), de la finca situada al 
carrer del Comerç núm. 42, a favor de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, 
acordada per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i formalitzada mitjançant 
contracte de 31 de desembre de 2013, amb la finalitat de destinar-los a la seva seu 
social i a realitzar les activitats que li son pròpies, restant vigent el Plec de condicions 
reguladores aprovat per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i incorporat a 
l’esmentat contracte. 

26. – (DP-2022-28562) PRORROGAR amb efectes des del 26 d’agost de 2022, per un termini 
d’un any, la cessió d’ús dels espais situats en planta baixa sala 1 de 31,23 metres 
quadrats, amb un servei de 2,55 metres quadrats, ubicats a la finca municipal situada al 
carrer Comerç núm. 42 a favor de l’Associació Colla de Diables del Casc Antic de 
Barcelona, acordada per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i formalitzada 
mitjançant contracte de 26 d’agost de 2013, amb la finalitat de destinar-los a la seva 
seu social i a les activitats que li són pròpies, restant vigent el Plec de condicions 
reguladores aprovat per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i incorporat a 
l’esmentat contracte. 

27. – (3/085-2022) APROVAR l’expedient núm.3-085/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’acord amb reconeixement d’Ingrés 
derivat de la subvenció del Fons Social Europeu per cofinançar l'execució del Projecte 
Passarel·les Cap a l’Ocupació, per un import de 293.775,59 euros, de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 22061695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

28. – (3/086-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-086/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 7.742.573,52 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. 
22061691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

29. – (3/087-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-087/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
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Barcelona de l’exercici 2022, d’import 53.146,83 euros, per finançar projectes 
municipals en matèria de turisme, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 22061791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

30. – (21SD0032NT) APROVAR INICIALMENT la Modificació dels Annexos de l’Ordenança 
Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de 
Barcelona (OMAIIA), que fou aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 
de març de 2001 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de l’11 de maig de 2001, 
segons la proposta de modificació dels mateixos que consta en la Memòria justificativa, 
que inclou un règim transitori, de la Direcció de Llicències d’Activitats de 6 de maig de 
2022 i que ha estat aprovada per la Ponència Ambiental Municipal de Barcelona en la 
sessió celebrada el 9 de maig de 2022. SOTMETRE’L AL TRÀMIT d’informació pública 
durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP), termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR 
el present acord a la Ponència Ambiental Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

31. – (12/2022-SO_OP) CONVOCAR l’oferta d'ocupació pública parcial de 2019, de Parcs i 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de tres places del subgrup d’auxiliar 
adminisitratiu/va de 1r i 2n any per l’exercici 2022. APROVAR les bases que han de 
regir la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació parcial de l’any 2019, de Parcs i 
Jardins de Barcelona Institut Municipal de 3 places del subgrup d’auxiliar 
administratiu/va de 1r i 2n any per l’exercici 2022. PUBLICAR la present convocatòria i 
les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així com un anunci de la convocatòria al Boletín 
Oficial del Estado. 

32. – (22000035) ADJUDICAR el contracte núm. 22000035, que té per objecte "Servei de 
seguretat i control d'accés als edificis de la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures 
de contractació pública sostenible" a PROTECCION DE PATRIMONIOS SA amb NIF 
A61486981, amb una baixa del 8,76 % sobre els preus unitaris, 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, per un import 
màxim de 348.853,36 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 288.308,56 euros corresponen al preu net i 60.544,80 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 111.430,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22701/15017 0500; un import (IVA inclòs) de 174.333,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22701/15017 0500; un import (IVA inclòs) de 63.089,94 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22701/15017 0500. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
14.415,43 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
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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. 
Cristòfor Querol Lacarte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

33. – (19002803-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.10.2022 fins el 
30.09.2024, el contracte 19002803-002 que té per objecte "Fabricació i col·locació i 
posterior retirada de la Senyalització Excepcional per esdeveniments organitzats a la 
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a 
l'empresa API MOVILIDAD SA, amb NIF A78015880, per un import total de 480.000,01 
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 
180.000,00 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 
148.760,33 euros i import IVA de 31.239,67 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22720/13414 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 240.000,00 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 198.347,11 euros i import IVA de 41.652,89 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22720/13414 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 60.000,01 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 49.586,79 euros i import IVA de 10.413,22 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22720/13414 0504. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanismes, Infraestructures i 
Mobilitat. 

34. – (22ju269) APROVAR el document per a l’establiment dels criteris per a l’atorgament 
d’ajuts i subvencions en el marc de les actuacions de Regeneració Urbana a la ciutat de 
Barcelona, que s’adjunta, de conformitat amb els informes emesos pel Cap del 
Departament de Regeneració Urbana de l’IMU 12 de maig de 2022 i pels Serveis 
Jurídics de l’IMU de 23 de maig de 2022, que figuren a l’expedient. PUBLICAR aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de major 
circulació de la Província, en la Gaseta Municipal i en el Tauler d’Edictes de la 
Corporació. 

Districte de l'Eixample

35. – (2BC2022/065) INICIAR l’expedient 2BC 2022/065 relatiu al projecte modificat del 
projecte de desconstrucció de la llosa de fonamentació sota les carpes provisionals del 
Mercat de Sant Antoni, situades a la Roda de Sant Antoni, als Districtes de l’Eixample i 
Ciutat Vella, a Barcelona, d'iniciativa municipal; APROVAR les actuacions preparatòries 
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efectuades; APROVAR inicialment el projecte modificat del projecte de desconstrucció 
de la llosa de fonamentació sota les carpes provisionals del Mercat de Sant Antoni, 
situades a la Roda de Sant Antoni, als Districtes de l’Eixample i Ciutat Vella, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte de data 23 de juny de 2022, amb classificació B (Favorable, amb observacions 
o condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient i que aquest efectes es dona 
per reproduït, amb un pressupost de 968.580,99 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, les modificacions objecte del present projecte consisteixen, a grans 
trets, en (i) actualització de preus del projecte originari i (ii) incorporació de 
l'arranjament provisional de l’àmbit on actualment es troba la llossa a enderrocar, 
aquestes modificacions suposen un increment de 84,95% respecte el projecte originari, 
que ascendia a l’import de 523.699,76 €, 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 el present projecte a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, 
a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents; TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan 
no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut 
informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte. 

Districte de Sants-Montjuïc

36. – (22SD0098PO) APROVAR INICIALMENT el “Projecte executiu de rehabilitació de sala 
d'actes multiconfessional al Cementiri de Montjuïc”, d’iniciativa municipal, promogut 
per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, d’acord amb l’Informe Tècnic de Projecte amb 
classificació “B” (favorable amb observacions o condicions d’obra) i amb l’informe 
d’auditoria de maig de 2022 redactat per “Estudi Cuyas 38”, que consten degudament 
incorporats a l’expedient i que es donen per reproduïts, amb un pressupost per a 
coneixement de l’administració d’1.317.353,70 euros, el 21% de l’Impost del Valor 
Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb el 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 mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
i al Tauler d’edictes municipal, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees implicades. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

37. – (22SD0101PO) APROVAR INICIALMENT el “Projecte d’adequació d’espais de cendres en 
6 àmbits del Cementiri de Montjuïc,” d’iniciativa municipal, promogut per CEMENTIRIS 
DE BARCELONA, SA, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica (ICT) d'11 de maig 
de 2022 amb classificació “B” (favorable amb observacions a aplicar durant la fase 
d’execució d’obra) i amb l’informe d’auditoria de 13 de setembre de 2021, que consten 
degudament incorporats a l’expedient i que es donen per reproduïts, amb un 
pressupost per al coneixement de l’administració de 4.624.955,78 euros, el 21% de 
l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb allò que preveu l’article 235.2 
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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 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i al Tauler d’edictes municipal, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions. COMUNICAR el present acord a les direccions o 
àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de les Corts

38. – (4BD 2022/053) INICIAR l’expedient 4BD 2022/053 relatiu al Projecte de reurbanització 
del carrer Galileu, entre el carrer de Can Bruixa i l’avinguda de Madrid, al barri de Les 
Corts, al districte de Les Corts, d'iniciativa municipal; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades; APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització del carrer 
Galileu, entre el carrer de Can Bruixa i l’avinguda de Madrid, al barri de Les Corts, al 
districte de Les Corts, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (ITP) de data 10 de juny de 2022 amb classificació B (Favorable, amb 
observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.927.149,66 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); SOTMETRE'L a informació pública 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

39. – (22PL16915) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a l’Avinguda JV Foix 103-109, al barri de Sarrià, al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, d’iniciativa pública promogut per l’Àrea de Seguretat i Prevenció de 
l’Ajuntament de Barcelona; 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.

Districte de Gràcia

40. – (6BD 2022/054) INICIAR l’expedient 6BD 2022/054 relatiu al Projecte Executiu i Estudi 
de Seguretat i Salut d’estabilització de diversos talussos als districtes de Gràcia i Nou 
Barris, a Barcelona (Districte de Gràcia), d’iniciativa municipal; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades; APROVAR el Projecte Executiu i Estudi de Seguretat i Salut 
d’estabilització de diversos talussos als districtes de Gràcia i Nou Barris, a Barcelona 
(Districte de Gràcia), d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
(ITP) de data 18 de maig de 2022 amb classificació B (Favorable, amb observacions o 
condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests 



CG 24/22 16/24

efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 806.394,84 euros, el 21% d’IVA 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLLMRLC); 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 d'Horta-Guinardó

41. – (07gu12 bis) INCOAR la revisió d’ofici de l’acte presumpte que per silenci administratiu 
positiu estima la retaxació sol·licitada per la societat UNICOMPTA, SL, el 29 de juliol de 
2016, sobre la finca situada al passeig Maragall núm. 383-389 amb el carrer Frederic 
Rahola núm. 2 (Can Fargas), per incórrer en la causa de nul·litat establerta a l’article 
47.1 f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en base als motius consignats a l’informe de la Direcció de 
Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, de 24 
de març de 2022, obrant a l’expedient que a efectes de fonamentació es dóna per 
íntegrament reproduït; DONAR TRASLLAT del present acord a la interessada, atorgant-li 
un termini de deu dies hàbils per a què pugui presentar al·legacions. 

42. – (7BD2021/014) INICIAR l’expedient 7BD 2021/014 relatiu al Projecte Executiu de 
substitució de la gespa artificial del Camp Municipal de Futbol Martinenc, al Districte 
d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades; APROVAR el Projecte Executiu de substitució de la gespa 
artificial del Camp Municipal de Futbol Martinenc, al Districte d’Horta-Guinardó de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte emès pel Districte d’Horta-Guinardó, de data 18 de març de 2022, amb 
classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) i l’informe 
tècnic emès per l’Institut Barcelona Esports, de data 8 de març de 2022, amb 
classificació A (Favorable) que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes 
es donen per reproduïts, per un import d’1.060.612,49 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 (TRLLMRLC); NOTIFICAR als interessats en aquest 
procediment; PUBLICAR aquesta resolució 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 Nou Barris

43. – (22PL16913) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de la connexió 
entre els edificis que conformen l’institut-escola Trinitat Nova, al carrer Palamós, 51, al 
Districte de Nou Barris d’iniciativa pública promogut pel Consorci d’Educació de 
Barcelona; 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. 
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44. – (8BD2020/105) APROVAR definitivament l’adaptació del projecte executiu, estudi de 
seguretat i salut i memòria ambiental de la reurbanització provisional dels entorns de 
l’església de Sant Rafael, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 5 de novembre de 2021 amb 
classificació B (favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un 
import d’1.867.376,77 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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 Sant Andreu

45. – (09-2021LL27635) CONCEDIR la llicència d’obres majors a ARAUCA, SCCL, representada 
per MARIA ÁNGELES BLASCO MATEO, per a execució d’obres majors a l’emplaçament 
C. Gran de la Sagrera. 32-50, per a la construcció d’un edifici d’obra nova de 
3PS+PB+8PP destinat a habitatges de protecció oficial de règim concertat amb una 
superfície construïda total de 36.004,67 m2. En resulten 180 habitatges de règim 
concertat (7 d’ells adaptats), 1 local comercial, 260 places d'aparcament per a cotxes, 
122 per a motos, 397 per a bicicletes i 180 trasters. CONDICIONS PARTICULARS DE LA 
LLICÈNCIA: -Vist el contingut del projecte presentat i una vegada revisada la 
documentació de la que s’obtenen les dades que generen la informació econòmica de 
l’expedient s’informa que s’ha detectat una incoherència en el resultat del càlcul 
efectuat de la taxa per serveis urbanístics, que comporta la generació d’una nova 
autoliquidació complementària, que s’adjunta. En la sol·licitud de la llicencia s’establia 
una superfície d’intervenció total de 31.171 m2, meritant una taxa per import de 
154.608,16 euros. De la documentació aportada i, d’acord amb la tramitació de la 
llicència, s’estableix una superfície final d’intervenció de 36.004,67 m2, meritant una 
taxa total de 178.583,16 euros. Per tant, l’autoliquidació complementària que es 
genera és per l’import que resta i ascendeix a un total de 23.975 euros. Abans de l’inici 
d’obres: - Caldrà donar compliment a les especificacions de l’informe del Servei 
d’Arqueologia de data 16/04/2021. En especial caldrà comunicar l’inici de qualsevol 
obra o moviment de terres amb la suficient antelació. - Caldrà donar compliment a les 
especificacions de l’informe de BCASA-Subsòl de data 30/09/2021. - Abans de l’inici de 
les obres caldrà contactar amb l’Agencia d’Energia de Barcelona en relació a l’aplicació 
de l’Ordenança General de Medi Ambient de Barcelona i donar compliment als 
requeriments del seu informe de data 22/07/2021. Per consultes solar.aeb@bcn.cat. -
Caldrà comunicar l’inici de les obres a la Direcció de Serveis de Coordinació de 
Projectes (cmarzo@bcn.cat). En el decurs de les obres: - Caldrà que l’edifici s’adapti a 
les rasants de la urbanització executada. - Caldrà donar compliment a les 
especificacions de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya de data 16/03/2022. - Si durant les obres d’excavació i 
fonamentació es detecten sòls o aigües contaminats, caldrà contactar amb l’Agència de 
Residus de Catalunya i seguir les seves indicacions. En el cas que s’hagi de 
descontaminar el sòl, pot comportar la suspensió de l’executivitat dels drets 
d’edificació i altres aprofitaments del sòl que siguin incompatibles amb les mesures de 
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neteja i recuperació del terreny que s’hi estableixin, fins que aquestes es duguin a 
terme o es declari el sòl com a no contaminat. - Caldrà donar compliment a les 
especificacions de l’informe de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de data 
19/05/2021. - Caldrà donar compliment a l’article 300.14 de les NNUU del PGM pel que 
fa a la recàrrega de vehicles elèctrics. - Caldrà posar-se en contacte amb el Cicle de 
l’Aigua (BCASA) per tal d executar el clavegueró, així com seguir-ne el protocol 
establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres. - Pel que fa a les 
instal·lacions de vehicles elèctrics situades a l’aparcament, es tindrà en compte la Fitxa 
1.18 de la Guia Tècnica publicada per Bombers de Barcelona. - Les obres s’acabaran 
amb els tancaments definits pel projecte tant pel que fa als tancaments massissos o 
vidriats com les reixes o persianes metàl·liques de protecció. - Caldrà que la gelosia fixa 
proposada als balcons protegeixi de vistes tota la superfície mínima d’estenedors. En el 
tràmit de primera ocupació i/o comunicació prèvia: - Caldrà haver obtingut la 
qualificació definitiva d’habitatges amb protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. - Caldrà vincular registralment cada traster respectivament a una entitat 
ubicada al propi edifici. - Per a l’entrada en funcionament de l’aparcament, caldrà 
proveir-se prèviament de la corresponent Autorització pel procediment de 
Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2). - Pel desenvolupament de 
l’activitat, caldrà dur a terme la seva legalització d’acord amb l’OMAIIA, normatives 
sectorials i d’altres vigents en el moment de la seva legalització. A més, caldrà definir el 
nombre de places de càrrega i descàrrega en funció del local final i la seva activitat. -
Caldrà tenir en consideració les especificacions de l’informe del Departament de 
llicències d’Activitats de data 28/07/2021. - Caldrà verificar l’acompliment de l’aplicació 
sobre Energia Solar de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà donar 
compliment als requeriments establerts a l article 45-1.4 de l’Ordenança del medi 
ambient de Barcelona (BOPB 2/5/11) relatiu a la comprovació de l’aïllament acústic 
real després de l’execució de l’obra i abans de l’atorgament de la llicència/comunicat 
de primera ocupació. - En el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte de 
comprovació o del comunicat corresponent a l’activitat, s’ha d’aportar la documentació 
requerida en l’article 6 de l ORCPI/08 i, si correspon, el Pla d’Autoprotecció. Altres 
condicions: - Aquesta llicència d’obres no inclou la legalització d’activitats i 
d’instal·lacions, ni les bastides d’obra, ni tanques de precaució o altres elements 
auxiliars, ni l’ocupació de la via publica, ni guals, les quals s’hauran de sol·licitar a 
Districte i tramitar d’acord amb la normativa vigent. - Les assenyalades al full adjunt. 
Termini d'inici de les obres : 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos. 

Districte de Sant Martí

46. – (22obo275) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització i infraestructures del 
carrer Bolívia (entre Josep Pla i Maresme), la zona verda confrontant amb el carrer 
Pere IV, interior d’illa subsector 4 del PERI Perú-Pere IV, i el carrer Marroc entre 
Puigcerdà i Maresme”, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública i 
privada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 19 de maig de 2022, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import 
de 10.354.764,47 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA) (finançament 
públic i privat), a executar en set fases, quina determinació i abast figuren al projecte i 
a l’informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
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d’Urbanisme de 21 de juny de 2022; tot l’anterior, d’acord amb allò que preveu l’art. 
89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un termini d’un 
mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents. 

47. – (22obo276) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Selva de Mar 
(entre el carrer Perú i Marroc), Marroc (entre Selva de Mar i Fluvià) i Pere IV (entre 
Selva de Mar i Bac de Roda)", al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa 
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 2 de juny de 2022, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import 
de 9.938.169,97 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb 
allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, 
durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació 
de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions 
pertinents. 

48. – (14PL16274) EXPOSAR al públic pel termini d’un mes, la Modificació Puntual del Pla 
Especial Urbanístic de l’equipament destinat a residencia d’estudiants per a l’ampliació 
de l’ús d’Alberg de Joventut-Sancho d’Àvila/Zamora, al Districte de Sant Martí, 
promogut per la Fundació Melon District, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la 
Carta Municipal de Barcelona; en compliment de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya núm. 4936, de data 16 de desembre de 2021, que anul·la l’acord 
de Comissió de Govern de 27 d’abril de 2017 que denegava l’aprovació inicial, per ser 
disconforme a dret, i entén aprovat inicialment el planejament i obliga a continuar amb 
la seva tramitació; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

49. – (15PL16330) EXPOSAR al públic pel termini d’un mes, el Pla de Millora Urbana del 
Carrer Àvila, 66, al Districte de Sant Martí d’iniciativa privada promogut per A22, Avila, 
S.L, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona; en 
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 5129, 
de data 23 de desembre de 2021, que anul·la l’acord de Comissió de Govern de 27 
d’abril de 2017 que denegava l’aprovació inicial del PMU, per ser disconforme a dret, i 
entén aprovat inicialment el planejament i obliga a continuar amb la seva tramitació; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

50. – (22PL16892) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i modificació de l’element 
número 2976 del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de 
Barcelona de nou edifici destinat a equipament cultural situat al carrer Roc Boronat 99-
115, al Districte de Sant Martí d’iniciativa pública promogut per l’Institut de Cultura de 
Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 



CG 24/22 20/24

Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

51. – (22XC0167) APROVAR el Memoràndum d'Entesa entre la ciutat de Bolonya, la ciutat de 
Barcelona, Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, 
el Consorci Interuniversitari CINECA i la Universitat de Bolonya per a la col·laboració en 
la construcció i desenvolupament dels bessons digitals urbans en diferents àmbits 
d'interès per a les ciutats de Barcelona i Bolonya. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

52. – (18004583-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.09.2022 fins al 
31.12.2022, el contracte 18004583-004 que té per objecte "3a pròrroga gestió del 
SIMIODA", adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS CULTURALS SL, amb NIF B60641925, per 
un import total de 462.374,51 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 462.374,51 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 420.340,46 euros i import IVA de 42.034,05 
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

53. – (22000607) ADJUDICAR el contracte núm. 22000607, que té per objecte "servei de 
suport administratiu i tècnic per a la gestió de mesures alternatives a les sancions i 
treballs i prestacions en benefici de la comunitat, substitutòries de sancions 
administratives i penals, a la ciutat de Barcelona, d'acord amb les previsions del Plec de 
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible" a PROGESS, 
PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL amb NIF B59960526 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 
526.626,97 euros IVA inclòs, dels quals 435.228,90 euros corresponen al preu net i 
91.398,07 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 115.376,62 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 
0400; un import (IVA inclòs) de 263.313,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400; un import (IVA inclòs) de 
147.936,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13221 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 21.761,45 euros. ALLIBERAR la quantitat de 25.693,17 euros (IVA inclòs), 
en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.629,01 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 
0400; un import (IVA inclòs) de 12.846,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400; un import (IVA inclòs) de 7.217,58 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13221 0400; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Mª 
Àngels Vila Muntal, directora de Serveis de Prevenció. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

54. – (2SD/22 ) ACCEPTAR la subvenció per un import total d'1.081.983,50 euros, que s’ha 
proposat concedir amb caràcter provisional pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, pel finançament del Conservatori 
Municipal de Música pel curs 2018-2019. DECLARAR que aquesta corporació no incorre 
en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta corporació local ni cap organisme 
d’aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció pel 
mateix concepte. 

55. – (3SD/22 ) ACCEPTAR la subvenció per un import total d'1.114.870,68 euros, que s’ha 
proposat concedir amb caràcter provisional pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, pel finançament del Conservatori 
Municipal de Música pel curs 2019-2020. DECLARAR que aquesta corporació no incorre 
en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta corporació local ni cap organisme 
d’aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció pel 
mateix concepte. 

Districte de les Corts

56. – (22XC0130) APROVAR el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa “Edicions de Proximitat SL”, amb 
NIF B67353045, empresa editorial del periòdic quinzenal “Línia Les Corts”, per tal de 
regular la seva col·laboració en el procés de selecció del Cortsenc i Cortsenca de l’any 
2022 al Districte de Les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament 
li ofereixi dins la campanya publicitària del referit procés d’elecció, amb vigència des 
del dia següent a la seva formalització fins el 31 de desembre de 2022. FACULTAR 
l’Il·lustre Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi

57. – (22S07811) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri El Mercat Cultural a 
l’Associació Mercat Cultural Vallvidrera, amb NIF G66302852, per haver obtingut la 
millor puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores 
de l'adjudicació de la gestió cívica del Casal de Barri El Mercat Cultural, i APROVAR el 
projecte de gestió presentat per l’esmentada associació. APROVAR el conveni entre 
l'Associació Mercat Cultural Vallvidrera, amb NIF G66302852, i l’Ajuntament de 
Barcelona per a la gestió cívica del Casal de Barri El Mercat Cultural. DISPOSAR la 
despesa total de 127.500,00 euros a favor de l'Associació Mercat Cultural Vallvidrera, 
amb NIF G66302852, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les bases 
reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, dels quals 63.575,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària D/48903/33711/0605 del pressupost de l’any 2022, i 
63.575,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/48903/33711/0605 del 
pressupost de l’any 2023, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l’actual. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini de 5 
dies hàbils a partir del dia següent de la recepció de la notificació de l'acord adoptat 
per la Comissió de Govern, signi el conveni de formalització de la gestió cívica. 
FACULTAR el regidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi per a la signatura de 
l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de Sant Andreu

58. – (2123/2021) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió i l'explotació, en la 
modalitat de concessió de serveis, del centre cívic de Navas a l'Ajuntament de 
Barcelona, Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible, i 
amb número de contracte 22C00002, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment restringit, i amb un pressupost total de licitació de 171.264,25 euros, 
exempt d'IVA. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de condicions 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte, així com els annexes que els acompanyen. CONVOCAR la licitació per a la 
seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/les partida/es i 
pressupost/os que s'indiquen en aquest document, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

59. – (09-CONV-616.1/2022) APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona-districte de Sant Andreu, el Consorci d’Educació de 
Barcelona, l’Escola Pegaso, i l’Institut Príncep de Viana per a la gestió de la utilització 
de les instal·lacions dels centres, fins el 30 de juny de 2024; FACULTAR la regidora del 
Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentada addenda al conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin; DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

60. – (09-CONV-619.1/2022) APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona-districte de Sant Andreu, el Consorci d’Educació de 
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Barcelona, i l’escola Ignasi Iglésias per a la gestió de la utilització de les instal·lacions 
del centre, fins el 30 de juny de 2024; FACULTAR a la regidora del Districte de Sant 
Andreu per a la signatura de l’esmentada addenda al conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (22PL16927) SUSPENDRE en l’àmbit grafiat en el plànol de suspensió, de conformitat 
amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Gerència 
d’Urbanisme, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets per a la implantació o 
ampliació d’equipaments de serveis funeraris, així com l’atorgament de llicències i/o 
comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs 
següents de l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental (OMAIIA): Epígraf 12.29 Serveis Funeraris; Epígraf 12.31: 
Forns crematoris en hospitals i cementiris; SUSPENDRE, també, l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació 
d’aquestes activitats, i específicament les obres de construcció i edificació de nova 
planta, les obres de gran rehabilitació, les obres de reforma o rehabilitació amb canvi 
de l’ús principal de l’edifici, i les obres de reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti 
parcialment l’estructura, sense canvi de l’ús principal; EXCLOURE de la suspensió la 
tramitació del planejament urbanístic que derivi de compromisos assumits per 
l’Ajuntament a través d’acords, protocols o convenis urbanístics subscrits amb 
anterioritat a l’executivitat del present acord; EXCLOURE, també, de la suspensió les 
sol·licituds de llicència i/o comunicats d’activitats de serveis funeraris que estiguin 
emparats en un planejament urbanístic; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les 
sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació 
d’activitats, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb 
llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present 
acord, així com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte 
d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió; PRECISAR que aquesta suspensió es 
fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament per 
regular les condicions d’implantació de les activitats de serveis funeraris a la ciutat de 
Barcelona; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol 
de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de
l’esmentat article 73 del TRLUC; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de 
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a 
comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el 
Butlletí de la Província de Barcelona. 



CG 24/22 24/24

EL SECRETARI GENERAL


	Acord. Extracte

		2022-06-30T12:36:39+0200
	Barcelona
	Jordi Cases Pallares -   (SIG)
	Comunicació




