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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 2 de febrer de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 2 de febrer de 2023, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada 
Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz 
Cid, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín 
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa 
Orpinell, Pau Gonzàlez Val, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, 
Maria Rosa Alarcón Montañés i Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari 
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores Laia Bonet Rull i Montserrat Ballarín 
Espuña.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 26 de gener de 2023, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (23/0010-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal de 21/12/2022, que CONVOCA, per procediment obert, l’adjudicació del 
contracte de subministrament de material auxiliar de jardineria, ferreteria, pintures 
(derivats i complements) i neteja, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb un import de licitació de 517.334,12 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 
2 anys i pròrrogues. El valor estimat del contracte és de 940.607,49 euros (IVA 
exclòs). 
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2. – (23/0015-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal de 21/12/2022, que CONVOCA, per procediment obert, l’adjudicació del 
contracte de la prestació del servei de conservació, millora i protecció de les zones 
d'interès natural, zones d'interès natural alterada i franges de prevenció d'incendis 
fora de l Parc de Collserola, del Municipi de Barcelona, a través de la inserció laboral 
de col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral, amb mesures de contractació 
pública sostenible, reservat a centres especials de treball d'iniciativa social i empreses 
d'inserció d'acord amb la disposició addicional 4ª LCSP, amb un import de licitació de 
700.455,96 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. El valor 
estimat del contracte és d'1.273.556,28 euros (IVA exclòs). 

Districte de l'Eixample

3. – (602.2022.068) El Conseller Delegat de BIMSA, en data 20 gener de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres corresponents al projecte de xarxa de 
Telecomunicacions de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona 
als nous Eixos Verds, situats al carrers Consell de Cent, Rocafort, Borrell i Girona, a la 
mercantil Fibra y Sistemas, SL, per un import de 524.197,46 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 634.278,93 euros i una durada de 13 
setmanes. 

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (603.2022.083) El Conseller Delegat de BIMSA, de 23 de gener de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu per a la creació dels 
nous horts urbans de la Font Trobada als entorns de la Muntanya de Montjuïc al 
districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, a la mercantil Excavaciones y Construcciones 
Benjumea, SA, per un import de 637.761,43 euros, IVA exclòs, que incloent IVA 
ascendeix a la quantitat de 771.691,33 euros i una durada de 6 mesos. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

5. – (21XC0018-002) DONAR COMPTE de la formalització en data 1 de gener de 2023 de la 
segona addenda de pròrroga del “Memoràndum de coordinació entre la Gerència 
d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
per al manteniment de les plantes d’interior a les oficines i el pati de l’àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat”, el qual va ser aprovat en data 17 de febrer de 2021 i 
formalitzat el 18 de febrer de 2021. 

6. – (22XI0002) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 19 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
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convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 41.815,33 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB19021 pel 
contracte número 22000072, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

7. – (22XI0005) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 19 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 12.093,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB18020 pel 
contracte número 22000055, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

8. – (22XI0007) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 19 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 22.281,64 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB18020 pel 
contracte número 22000057, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

9. – (22XI0003) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 19 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
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de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 12.393,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB18020 pel 
contracte número 22000052, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 

10. – (22XI0004) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 19 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 14.906,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB18020 pel 
contracte número 22000054, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

11. – (22XI0006) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 20 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 8.530,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB18020 pel 
contracte número 22000056, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

12. – (22XI0008) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 20 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
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de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 21.007,45 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB21318 pel 
contracte número 22000073, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

13. – (22XI0010) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 20 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 11.454,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB19021 pel 
contracte número 22000039, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

14. – (22XI0011) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 20 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 59.468,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB20210L02, 
al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. NOTIFICAR aquesta resolució 
als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de Govern." 

15. – (22XI0009) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona en 
data 20.01.2023: "Atès l'informe tècnic de 19 de gener de 2023, l'informe de la 
interventora delegada de data 20 de gener de 2023 i l'informe jurídic de data 20 de 
gener de 2023. Vist l'article 5.2.j) dels estatuts d'aquest Institut i la delegació expressa 
de la Presidència de l'IMEB de data 13 de setembre de 2021, el Gerent de l'IMEB, 
resol: "RESOLDRE l'omissió de la funció interventora, CONTINUAR el procediment i 
CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora i la despesa d'acord amb l'article 52 
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de la LPACAP amb efectes retroactius a data en què es va produir l'acte objecte de 
convalidació d'acord amb allò previst a l'article 39.3 de la LPACAP. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 41.955,14 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 
pressupost i l'aplicació indicada en el document comptable objecte de convalidació, 
per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'expedient CEB19021 pel 
contracte número 22000038, al servei del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB. 
NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern." 

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Declaracions en expedients de contractació

Les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors membres de la Comissió de Govern 
assistents a la sessió i relacionats nominalment a l’encapçalament de l’acta, en 
referència als expedients de contractació inclosos a l’ordre del dia de la sessió i que 
figuren en el llistat següent:

Punt 9, expedient núm. 22004511: contractació del servei d'implantació i millora de 
models de dades amb les eines SAP BPC i SAP DM al Grup Municipal Ajuntament de 
Barcelona per a la Gerència de Pressupostos i Hisenda, amb un valor estimat 
d’1620.560,00 euros.

Punt 16, expedient núm. 001_23000154_20234008: contractació del 
subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament, de 184 vehicles per al servei 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb un valor estimat de 14.475.600,00 euros.

Formulen les declaracions següents:

I. Que estan informades del següent: 1r) Que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, 
del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juliol (Reglament financer de la UE), estableix que “hi haurà conflicte d’interessos 
quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol 
motiu directe o indirecte d’interès personal”; 2n) Que l’article 64, “Lluita contra la 
corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), té la finalitat d’evitar qualsevol 
distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la 
igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores; 3r) Que l’article 23, 
“Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el 
personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les 
circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són: a) Tenir interès personal en 
l’afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser 
administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 
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algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el
parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb 
qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat; c) Tenir 
amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 
l’apartat anterior; d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el 
procediment de què es tracti; e) Tenir relació de servei amb una persona natural o 
jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys 
serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 

II. Que no estan sotmeses a cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d’interessos de les indicades en l’article 61.3 del Reglament financer de la UE , ni en 
l’article 64.2 de l’LCSP, en relació amb la lluita contra la corrupció i la prevenció dels 
conflictes d’interessos, ni en l’apartat 11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’aplicació de l’LCSP, publicada en la Gaseta Municipal el 16 de març 
de 2018, i que no concorre en la seva persona o persones cap causa d’abstenció de 
l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que 
pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

III. Que es comprometen a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/comissió 
d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa 
d’abstenció que doni o pugui donar lloc al dit escenari.

IV. Que coneixen que el fet que es demostri que és falsa una declaració d’absència de 
conflicte d’interessos comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/ 
judicials que estableixi la normativa aplicable.

b) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (239/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisenda Mitjà 
González (mat. 78218) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament d'Administració i Personal de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar administrativa 
(14FC2BIBA01), i l’exercici de les activitats privades per compte propi de traducció de
documentació de l'àmbit farmacèutic i d’administradora solidària a l'empresa 
Pharmalexic SL, de la qual és sòcia. 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 
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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. 

3. – (302/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Donat Veiga (mat. 
38710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’activitat privada per compte d'altri com a professora de ioga a l'empresa Fundació 
Claror-Poliesportiu Marítim des del 10/01/2023 fins al 29/03/2023. 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. 

4. – (2022/403 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anaïs Claramunt 
Carrasco (mat. 3100655), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
de substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM La Fassina de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, 
on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri com a coordinadora d’activitats de lleure a l’Associació de
Familiars d’Alumnes de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes. La dedicació professional 
privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 
així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat 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. 
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5. – (2022/436 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto Santiago 
Santiago (mat. 3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació a 
l’Escola Municipal de Música Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 
on ocupa el lloc de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada 
per compte d’altri, al Colegio Hermanos Sagrado Corazón com a Professor d’ESO. La 
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 
de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat 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. 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. – (168/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Sòria Puig 
(mat. 6000740) entre la seva activitat municipal com a personal d’alta direcció, 
desenvolupant el lloc de treball de Directora d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals 
de l’Institut de Cultura de Barcelona (codi de lloc: 28CA1CDCD01), i l’activitat docent 
com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2022-2023, des del 28/09/2022 fins al 18/02/2023. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (23XC0019) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, el 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona per la coedició i publicació del llibre "Gestar-Habitar. Set estratègies per 
l'habitatge social a Barcelona" (nom provisional), amb la finalitat de divulgar i explicar 
des d'un punt de vista arquitectònic i d'ús habitual, les promocions d'habitatges 
impulsades per l'IMHAB a la ciutat de Barcelona entre els anys 2015-2022. FACULTAR 
el Sr. Agustí Abelaria Dapena, Gerent de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona, per a 
la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 
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8. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 2 de febrer de 2023. 

9. – (22004511) APROVAR l'expedient per a la contractació del servei d'implantació i 
millora de models de dades amb les eines SAP BPC i SAP DM al Grup Municipal 
Ajuntament de Barcelona per a la Gerència de Pressupostos i Hisenda de Ajuntament 
de Barcelona, amb núm. de contracte 001_22004511, mitjançant tramitació ordinària 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
980.438,80 euros (IVA inclòs) determinat per preus unitaris i un valor estimat 
d'1.620.560,00 euros, distribuït en els següents lots: Lot 01: Millores en projectes 
vigents actualment en ús en SAP BPC I SAP DM. Lot 02: Nous projectes en SAP BPC. Lot 
03: Nous projectes en SAP DM. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 810.280,00 euros i import de 
l'IVA de 170.158,80 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 168.335,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0701 D/22703/92612, un 
import (IVA inclòs) de 153.549,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària 0701 D/22703/92612, un import (IVA inclòs) de 168.335,20 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0701 
D/22703/92612, un import (IVA inclòs) de 168.335,20 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0701 D/22703/92612, un import (IVA 
inclòs) de 168.335,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària 0701 D/22703/92612, un import (IVA inclòs) de 153.549,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0701 
D/22703/92612; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

10. – (SD-008-2023) APROVAR els següents projectes municipals, en matèria de turisme, per 
ser finançats amb càrrec a l’Impost d’Estades en Establiments Turístics, per la 
quantitat de 5.409.350,27 euros, amb l’objectiu de contribuir a la reactivació 
econòmica, la promoció i la gestió turística: Turisme Responsable i sostenible al 
territori “Impulsem el que fas!” 2023 Convocatòria subvencions (200.000); Copa 
América _37 edició (2024 Barcelona). Transferència Consorci Turisme de Barcelona 
(2.420.000); Servei de mediació d’Habitatges d’Us Turístic (HUT) 2023 (57.538,49); 
Actuacions Fira Internacional Audiovisual ISE 2023 (57.538,49); Actuacions Fira 
Internacional Audiovisual ISE 2023 (561.307,20); Accions Promoció turística de la 
Destinació Barcelona Transferència Consorci Turisme de Barcelona (1.300.000); 
Serveis d’assistència tècnica del pla de sostenibilitat turística de la destinació 
Barcelona (PSTDB) (170.000); Concurs Internacional de salts (CSIO) (225.000); 
Instal·lació interactiva "Placa Barcelona" (389.504,58); Articket. Realitat Augmentada 
per descobrir Barcelona a través dels sis museus d’art (86.000). 
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11. – (3/006-2023)  APROVAR l’expedient núm. 3-006/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 3.008.280,46 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. 23011891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (3/007-2023)  APROVAR l’expedient núm. 3-007/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 2.612.611,72 euros, per atendre diverses 
necessitats: connexions energètiques per actes cívics, manteniment de maquinària, 
instal·lacions i utillatges, serveis d'inspecció sobre activitats subjectes a llicència o 
habilitació municipal, subvencions per les activitats extraescolars de les AFA, pròrroga 
extraordinària del contracte d’infraestructures del Districte de l’Eixample i despeses 
de nou Espai familiar de criança municipal ubicat dins l’equipament infantil el Casal 
Infantil el Drac, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient referència comptable núm. 23011991; 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

13. – (23SD0004) ADHERIR l’Ajuntament de Barcelona a la Declaració del II Congrés 
Nacional d’Educació Ambiental, CNEA 20/21 que té com a objectiu establir sinergies 
amb les administracions i entitats d’educació ambiental i treballar conjuntament per al 
compliment dels seus compromisos, els quals es detallen en l’annex d’aquest acord. 
PROMOURE el Pla Canviem pel Clima 2030 per donar compliment als compromisos de 
l’esmentada Declaració. NOTIFICAR el present acord a la Secretaria del II Congrés 
Nacional d’Educació Ambiental, al Departament d’Acció climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la 
Diputació de Barcelona, a la Diputació de Girona, a la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental, a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Barcelona. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

14. – (23XC0037) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, pel desplegament d'actuacions 
de prevenció i detecció precoç del risc del suïcidi, vigent des del moment de la seva 
signatura fins a 31 de desembre de 2023. Aquest conveni es podrà prorrogar per acord 
exprés de les parts per períodes anuals i fins a un màxim de quatre anys, amb una 
antelació mínima de tres mesos a la data de finalització o a la de qualsevol de les 
pròrrogues. FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, Regidora de Salut, 
Envelliment i Cures per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els 
documents que se'n derivin. 
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15. – (23XC0051) APROVAR el Protocol de la Campanya d'Activitats de Vacances d'estiu per 
a infants i adolescents per a l'any 2023, amb la redacció que consta a l'expedient. 
APROVAR els annexos al Protocol corresponents a l'any 2023 que consten a 
l'expedient. CONVOCAR l'adhesió a aquest Protocol a totes les entitats que organitzen 
i ofereixen aquestes activitats. PUBLICAR íntegrament el Protocol i els seus Annexos 
corresponents a l'any 2023 en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona. 
FACULTAR el/la Gerent/a de l'Àrea de Drets socials, Justícia global, Feminismes i LGTBI 
per a la signatura de tots aquells documents que es derivin d'aquest expedient. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

16. – (001_23000154_20234008) INICIAR l'expedient per a la contractació del 
subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament, de 184 vehicles per al servei 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 36 mesos i un màxim de 82.500 
quilòmetres, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 3 lots, amb núm. de 
contracte 001_23000154, mitjançant tramitació ordinària i amb la utilització del 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost base de 
licitació de 17.515.476,00 euros (IVA inclòs), determinat a tant alçat per als tres lots i 
un valor estimat total de 14.475.600,00 euros; i les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada despesa, amb pressupost net 14.475.600,00 euros i import 
de l'IVA de 3.039.876,00 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: per al Lot 1 (vehicles amb distintius policials), un import (IVA 
inclòs) d'1.987.788,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0400 D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 5.153.148,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 5.153.148,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un 
import (IVA inclòs) de 3.165.360,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211; per al Lot 2 (vehicles sense distintius 
policials) un import (IVA inclòs) de 118.096,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 
493.680,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
0400 D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 493.680,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un 
import (IVA inclòs) de 375.584,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211; per al Lot 3 (vehicles d'alta capacitat 
amb distintius policials) un import (IVA inclòs) de 15.972,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un 
import (IVA inclòs) de 191.664,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 191.664,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 175.692,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211; condicionada a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

17. – (20002454_20204281) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2023 fins al 
28.02.2025, el contracte 20002454-001 que té per objecte "Serveis d'interpretació i 
traducció de llengües, a diferents oficines de denúncies o unitats de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb criteris de 
contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa INTERPRET SOLUTIONS, SL, 
amb NIF B85004349, per un import total de 466.563,90 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 194.401,63 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 160.662,50 euros i import IVA de 
33.739,13 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
38.880,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
32.132,50 euros i import IVA de 6.747,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/13211 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2025. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 233.281,95 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 192.795,00 euros i import IVA de 40.486,95 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2024. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

18. – (20003262_20204027) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2023 fins al 
28.02.2025, el contracte 20003262-002 que té per objecte l'atenció telefònica a la 
demanda, gestió d'emergències i gestió administrativa per a la Guàrdia Urbana i el 
Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, a la sala conjunta 
de comandament, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i 
amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa KONECTA BTO, 
SL, amb NIF B62916077, per un import total de 3.057.040,80 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 d'1.289.642,20 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 577.644,00 euros i 
import IVA de 121.305,24 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13612 0400; un import net de 488.176,00 euros i import IVA de 102.516,96 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
245.412,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
108.036,00 euros i import IVA de 22.687,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/13612 0400; un import net de 94.784,00 euros i import IVA 
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de 19.904,64 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 
0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import 
d'1.521.986,40 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 679.632,00 euros i import IVA de 142.722,72 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400; un import net de 578.208,00 euros i 
import IVA de 121.423,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13211 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

19. – (21003435-001) PRORROGAR per un període comprès des del 8.03.2023 fins al 
7.03.2024 i per un import total de 441.526,60 euros (IVA inclòs), el contracte 
21003435 que té per objecte el servei de suport a la gestió del programa Patis Escolars 
Oberts al Barri que s'està desenvolupant a la ciutat de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa CET10 LLEURE SL, amb NIF 
B67166058, per un import total de 441.526,60 euros (IVA inclòs), i amb una durada 
inicial del contracte de 12 mesos, 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 441.526,60, IVA inclòs, dels quals 383.150,00 euros corresponen a l'import 
net i 58.376,60 euros euros a l'import de l'IVA al tipus impositiu del 21% i amb càrrec a 
les partides i als pressupostos següents: un import de 368.548,31 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici pressupostari del 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32627 0800; i un import de 72.978,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici pressupostari del 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32627 0800, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Ciutat Vella

20. – (23S00045) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 72.826,81 euros, 
amb càrrec al pressupost 2023 i aplicació pressupostària D/46101/33211, a favor de la 
DIPUTACIO DE BARCELONA, amb NIF P0800000B, en virtut del coeficient de 
participació acordat per les parts, i que correspon a les despeses que es derivin de la 
conservació i manteniment de les instal·lacions i els subministraments continus i 
serveis que efectuï la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la ubicació de la 
Biblioteca Francesca Bonnemaison en un edifici propietat de la Diputació de 
Barcelona, de conformitat amb allò acordat en el Conveni de col·laboració subscrit 
entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de 
Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona en sessió 
de data 19-11-2014 i en base a les previsions presentades, per la Diputació de 
Barcelona per l'any 2023. 
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Districte de Sant Andreu

21. – (20004436-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2023 fins al 
31.12.2023, el contracte 20004436-002 que té per objecte el Servei de gestió del 
Recinte Fabra i Coats, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a 
l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb NIF B59545913, per un import total de 
248.723,16 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 248.723,16 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 205.556,33 euros i import IVA de 43.166,83 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33411 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

c) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.00 h.
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