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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 3 de març de 2022

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 3 de març de 2022, 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. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, 
Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, 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, Montserrat Ballarín Espuña, 
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.

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 anterior, sessió ordinària celebrada el 24 de 
febrer de 2022, 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 DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

1. – (2021-0010 / 21XC0018-001) (21XC0018-001) DONAR COMPTE de la formalització en 
data 18 de febrer de 2022 de la primera 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”. 

2. – (3290/2021) Resolució de la gerent de l’ICUB, de 14 de febrer de 2022, que INICIA la 
tramitació del corresponent expedient de contractació que té per objecte els Serveis 
de muntatge i desmuntatge d’esdeveniments culturals organitzats per l'Institut de 
Cultura de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb número 
de contracte 21002832, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert i amb un pressupost total de licitació de 239.751,82 euros, IVA 
inclòs. AUTORITZA la indicada quantitat amb càrrec a les partides i pressupost que 
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s’indiquen en el mateix document amb el següent desglossament net de 198.142,00 
euros de pressupost net, i 41.609,82 euros d’IVA al tipus impositiu del 21%, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l’actual. APROVA les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
particulars i plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la 
licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada. 

3. – (2809-2021-1-D) Resolució de la Gerència de l'ICUB de 17 de febrer de 2022 per la 
qual s'acorda ADJUDICAR el contracte núm. 21002404L01, que té per objecte la 
prestació del LOT 1 Creació, guionatge i adaptacions d’activitats i de materials 
didàctics del MUHBA sobre la Barcelona romana, medieval, moderna i contemporània, 
del contracte de servei de visites i activitats sobre Història i patrimoni de Barcelona del 
Museu d’Història de Barcelona, i durada de dos anys, de conformitat amb les 
propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa a FRAGMENT SERVEIS 
CULTURALS, SL, amb NIF B61151098, per un import de 316.291,02 (IVA inclòs). 

4. – (2809/2021-2-D) Resolució de la Gerència de l'ICUB de 17 de febrer de 2022 per la 
qual acorda ADJUDICAR el contracte núm. 21002404L02,que té per objecte la 
prestació de “LOT 2 Creació, guionatge i adaptacions d’activitats i de materials 
didàctics del MUHBA sobre la guerra civil a Barcelona, els seus antecedents, la 
postguerra i el franquisme, del contracte de servei de visites i activitats sobre Història i 
patrimoni de Barcelona del MUHBA”, i durada de dos anys, de conformitat amb les 
propostes de valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa a ANDRONA CULTURA, SCP, 
amb NIF J65581118, per un import de 187.912,97 (IVA inclòs). 

b) Informe

1. – Situació normativa per a l’increment de llocs de treball i gestió de vacants. 

Presentat per la Sra. Sara Berbel Sánchez, Gerent Municipal i el Sr. Javier Pascual
Gurpegui, Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

ES DÓNA PER TRACTAT

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (308/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Isidre Santacreu Tudo 
(mat. 79094) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
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la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni de la Gerència de 
Pressupostos i Hisenda de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi com a 
arquitecte, i una segona activitat en el sector públic, concretament com a professor 
associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. 
Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional entre ambdues activitats, la 
de professor associat a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
pel curs acadèmic 2021-2022, i la de l’exercici de l’activitat privada per compte propi 
com a arquitecte, no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 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. 

3. – (363/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems 
(mat. 74190) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Enginyeria (22FA1BIBA10), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins 
al 31/08/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (17/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Miguel Torrico 
Aguilar (mat. 78380) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a 
la Sindicatura de Greuges de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior 
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en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà 
ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos 
contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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. 

5. – (28/2022 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Egler Terol 
(mat.15100042) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Educació Social, amb destinació al Centre 
de Serveis Socials Turó de la Peira - Can Peguera de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Educació social 
- Serveis Socials i l’activitat privada per compte d'altri en el Col·legi Jesús Maria 
Barcelona com a monitora extraescolar de ioga, del 7/10/2021 al 15/06/2022. 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 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. 

6. – (RH 333/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Susanna 
Prades Vich (mat. 15100180) entre la seva activitat municipal com funcionària de 
carrera amb la categoria professional TS Psicologia, amb destinació al Centre de 
Serveis Socials El Carmel de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica superior en psicologia – Serveis 
Socials (codi de lloc: 22FA1BIBA19), i l’exercici de l’activitat docent com a professora 
col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021/2022, des 
del 15/09/2021 fins l’11/02/2022. 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 
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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. – (30/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Recursos, tal i 
com es detalla als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la 
Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

8. – (14002306) PRORROGAR, per un període comprès des del 19.03.2022 fins el 
18.03.2025, el contracte número 14002306 que té per objecte la selecció de l’empresa 
encarregada de la gestió i administració dels dominis .barcelona i .bcn, titularitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a la Fundació privada puntCAT, amb NIF 
G63719025. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

9. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 3 de març de 2022. 

10. – (21003298L01) ADJUDICAR el contracte núm. 21003298L01, que té per objecte la 
contractació dels serveis de migració, manteniment i implementació dels models de 
recursos, SAP PCM (Profitability Cost Management), a SAP PaPM (Profitability and 
Performance Management): LOT núm. 01, Serveis d’infraestructures físiques i 
lògiques, a TECHEDGE ESPAÑA SL amb NIF B82276585 de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser l'única 
oferta presentada a la licitació, per un import de 153.125,50 euros IVA inclòs, dels 
quals 126.550,00 euros corresponen al preu net i 26.575,50 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent:; un import (IVA inclòs) de 32.700,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 
32.700,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 32.700,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un 
import (IVA inclòs) de 55.024,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. 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 6.327,50 euros. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. José Ignacio Santillana, Director de Serveis Sistemes 
d'Informació. ALLIBERAR la quantitat de 45.314,50 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.649,75 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un 
import (IVA inclòs) de 9.649,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 9.649,75 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 16.365,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

11. – (21003298L02) REBUTJAR l'oferta i, per tant, excloure de la licitació del contracte 
núm. 21003298L02, que té per objecte "contractació dels serveis de migració, 
manteniment i implementació dels models de recursos, SAP PCM (Profitability Cost 
Management), a SAP PaPM (Profitability and Performance Management): - LOT núm. 
02, Migració, manteniment i implementació dels models, TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU i STRATESYS TECHNOLOGY 
SOLUTIONS, SL Unión Temporal de Empresas, en no haver assolit la proposta tècnica 
la puntuació mínima establerta a la clàusula 10 del PCAP millor proposta tècnica. 
ADJUDICAR el contracte a TECHEDGE ESPAÑA SL, amb NIF B82276585, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser l'única oferta admesa a la licitació, per un import màxim de 
873.523,20 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
721.920,00 euros corresponen al preu net i 151.603,20 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 218.380,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 218.380,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92612 0701; un import (IVA inclòs) de 218.380,80 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701; un 
import (IVA inclòs) de 218.380,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701. 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 36.096,00 euros. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. José Ignacio Santillana, Director de Serveis Sistemes 
d'Informació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

12. – (21003298L03) REBUTJAR l'oferta i, per tant, excloure de la licitació del núm. 
21003298L03, que té per objecte "contractació dels serveis de migració, manteniment 
i ldels models de recursos, SAP PCM (Profitability Cost Management), a SAP PaPM 
(Profitability and Performance Management): - LOT núm. 03, Servei d’Oficina Tècnica, 
l'empresa Inetum Cataluña, SA., amb NIF A82673542 , en no haver assolit la proposta 
tècnica la puntuació mínima establerta a la clàusula 10 del PCAP millor proposta 
tècnica. ADJUDICAR el contracte a DELOITTE CONSULTING, SLU amb NIF B81690471 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
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proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 84.167,60 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 69.560,00 euros corresponen al preu net i 14.607,60 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 84.167,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92612 0701.FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 3.478,00 euros. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte Sr. José Ignacio Santillana, Director de Serveis Sistemes 
d'Informació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

13. – (EM 2022-02/02) ESTIMAR la sol·licitud formulada per la companyia Barcelona 
d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) mitjançant escrit presentat al Registre 
General el 14 de desembre de 2021. AUTORITZAR la pròrroga per un termini de cinc 
anys de l’autorització per dur a terme la cessió d’espais a l’interior dels aparcaments 
gestionats per Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) per a l’activitat 
complementària de lliurament de paqueteria atorgada en l’expedient EM 2017-02/6, 
per acord de la Comissió de Govern de 16 de març de 2017. La present autorització es 
fa extensiva a la totalitat d’aparcaments gestionats per BAMSA en l’actualitat, de 
conformitat amb allò establert a l’apartat 2.4 del Plec de prescripcions tècniques i amb 
subjecció a les prescripcions següents: - La present autorització obliga a respectar les 
prescripcions dels Plecs de Bases i Tècnic i del Contracte de Concessió. - BAMSA 
acreditarà que ha realitzat concurrència pública per a la selecció de l’operador. -
BAMSA comunicarà a l’Ajuntament la celebració del contracte amb tercers per al 
desenvolupament de l’activitat prèviament a la seva perfecció i amb indicació de 
l’objecte i el tercer contractat, i un cop signat per les parts contractants li facilitarà un 
original de l’esmentat contracte i detall gràfic i descriptiu dels espais ocupats. - L’espai 
cedit, no afectarà a places d’aparcament i s’utilitzaran les zones properes a les sales de 
control i accessos de vianants dels aparcaments, sense que interfereixin la circulació 
de vehicles i vianants. - La sectorització de línia elèctrica i comptador propi es 
realitzarà garantint la seguretat elèctrica de l’aparcament, amb el compliment de la 
normativa vigent i supervisada per l’equip tècnic de BAMSA. - Haurà de comptar amb 
els títols habilitants preceptius per al seu desenvolupament, els quals s’hauran 
d’emetre a favor de la titularitat de qui desenvolupi aquesta activitat. PRECISAR que es 
respectarà i prevaldrà la funció principal de l’aparcament sobre l’activitat 
complementària que s’autoritza, i; NOTIFICAR aquest acord a la part interessada i als 
districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i 
Gràcia per raó de la ubicació dels aparcaments de l’exercici de l’activitat objecte 
d’aquesta autorització a fi i efecte d’efectuar el control tècnic corresponent.

S'HA RETIRAT la proposta precedent.
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14. – (14/2021 (SD-008/2022) APROVAR la modificació no substancial de les Bases generals 
reguladores per a l’atorgament de subvencions a la reactivació de les activitats 
econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona, pel que fa a la base núm. 
11, i concretament l’apartat e, en el sentit següent: On diu: e. Competències. Atès el 
previst a l’art. 5 de la Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament 
de Barcelona (NGRS), l’òrgan competent per a la instrucció del procediment de 
concessió serà el Departament de Coordinació Operativa de Promoció Econòmica de 
la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Així mateix, 
l’òrgan competent per la resolució del procediment de subvenció serà l’Alcaldia. 
Aquesta competència és delegable, i actualment ho està en el 1er. Tinent d’Alcaldia 
Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda. Ha de dir: e. Competències. Atès el 
previst a l’art. 5 de la Normativa General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament 
de Barcelona (NGRS), a la convocatòria quedarà determinat l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment de concessió. Així mateix, l’òrgan competent per la 
resolució del procediment de subvenció serà l’Alcaldia. Aquesta competència és 
delegable, i actualment ho està en el 1er. Tinent d’Alcaldia Àrea d'Economia, Treball, 
Competitivitat i Hisenda. PUBLICAR la modificació de les bases al BOPB i a la Gaseta 
Municipal. 

15. – (DP-2021-28423) PRORROGAR amb efectes des del 26 d’agost de 2021, 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. 

16. – (DP-2021-28431) PRORROGAR amb efectes des del 19 de setembre de 2021, per un 
termini de dos anys, la cessió d’ús del local ubicat al carrer Doctor Trueta Núm. 183 1r 
4ª (carrer Roc Boronat 11-13) a favor de l’Associació Centre de Recursos Autisme de 
Barcelona (CRAB), acordada per la Comissió de Govern en data 11 de juliol de 2019 i 
formalitzada mitjançant contracte de 19 de setembre de 2019, amb la finalitat de 
destinar-lo a les activitats que li són pròpies, restant vigent el Plec de condicions 
reguladores aprovat per la Comissió de Govern en data 11 de juliol de 2019 i 
incorporat a l’esmentat contracte. 

17. – (3/023-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-023/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.242.289,14 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. 22021791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

18. – (3/024-2022) APROVAR l’expedient núm.3-024/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
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l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’acord amb el reconeixement d’ingrés 
de la Fundació “la Caixa” per a l’impuls de la Convocatòria de subvencions 
extraordinàries de recerca científica en el marc del programa Pla Barcelona Ciència 
2021-2023, per un import de 399.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 22022195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

19. – (3/025-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-025/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.107.996,81 euros, per atendre despeses de 
diversos contractes plurianuals de l’exercici 2022, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22022191; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

20. – (3/028-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-028/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.615.000,00 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. 22022291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

21. – (21SD0367RE) APROVAR el projecte normatiu del Reglament de funcionament del 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i DONAR-LI el tràmit previst als articles 108 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal, i els articles 16.a.Primer i 27 de la Carta de 
Barcelona. 

22. – (20220054) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de manteniment de 
Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible de Barcelona 2022-2024, amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000183, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 2.427.953,95 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 
unitaris i un valor estimat de 4.414.461,74 euros, distribuït en els següents lots: - LOT 
núm. 01, Verd, per un import d'1.568.705,45 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Blau, per 
un import de 584.506,63 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Gris, per un import de 
274.741,87 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors 
del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 2.006.573,51 euros i import de l'IVA de 
421.380,44 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 96.492,88 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un 
import (IVA inclòs) de 45.314,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 69.265,79 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 235.982,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un 
import (IVA inclòs) de 132.934,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 257.330,31 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 895.293,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un 
import (IVA inclòs) de 257.910,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 437.428,69 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16011 0502; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus 
d'acord amb el PCAP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Ciutat Vella

23. – (22SD0042P) APROVAR inicialment el “Projecte constructiu de la infraestructura de 
l’estació de recàrrega elèctrica per a autobusos (EREA) de la línia V15 a la parada del 
Passeig Joan de Borbó”, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, per un 
import d’1.162.192,40 euros, el 21% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 19 de gener de 2022 amb 
classificació B, i amb l’informe d’auditoria de febrer de 2022 que consten a l’expedient 
i que es donen per reproduïts, de conformitat amb 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 al tràmit d'informació pública durant el termini de 
trenta dies hàbils, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en relació a l’article 83.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar a partir 
del dia següent de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler d’Edictes Municipals, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. NOTIFICAR el present acord a l’interessat i 
COMUNICAR-LO a les direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

24. – (21PL16833) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial de regulació de les activitats de pública 
concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample, 
d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; 
PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió d’11 de 
març de 2021 (BOPB de 12 de març de 2021) i ampliat per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (BOPB de 30 d’abril de 2021), de conformitat 
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amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a 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 dels establiments de 
concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: 2.2. 
Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; EC 2.1. Autoserveis; EC 3.1.1. 
Botigues de conveniència; EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació; PRORROGAR, 
també, a l’àmbit de la suspensió potestativa prèvia, la suspensió de l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació 
d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local si suposen augment d’aforament; 
SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla les activitats anteriorment 
esmentades, així com l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o 
reforma de local si suposen augment d’aforament. SUSPENDRE a l’àmbit del present 
pla 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’OMAECP, l’Ordenança d’establiments 
alimentaris i de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de 
l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA): 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, 
aeròbic o similars; 2.4.2. Jocs recreatius; 2.4.3. Jocs esportius; 2.4.4. Atraccions 
recreatives; 2.6. Activitats audiovisuals; EC 2.2. Superserveis; EC 2.3. Supermercat; EC 
3.1.2 Establiments comercials que disposin de màquines expenedores d’aliments; EC 
3.1.4. Botigues annexes a gasolineres; V Exposició, venda, lloguer i reparació de 
vehicles; ST2 Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics, 
i ST3 Oficina o punt d’informació turística; SUSPENDRE, també, l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local. EXCLOURE de la 
suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a 
l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les 
sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control 
(EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de 
l’acord de suspensió; 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; EXCLOURE, també, aquells àmbits que es 
trobin inclosos en la previsió de l’article 74.2 TRLU. DETERMINAR que els àmbits de 
suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives 
publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia i del present acord; 
PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim 
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vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que 
s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

S'APROVA la proposta precedent amb l’abstenció del Grup Municipal Socialista.

25. – (2BD2022/025) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu actualitzat de 
l’arranjament del carrer Aragó entre el carrer Casanova i el carrer Vilamarí i la 
renovació de l'enllumenat. Fase 2 / separata tram comprès entre el carrer Casanova i 
el carrer Calàbria, al Districte de l’Eixample a Barcelona, d’iniciativa municipal, a 
l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe 
Tècnic de la Direcció d’Obra, de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de 
l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel 
mateix contractista ascendeix a 414.012,72 euros, el 21% d’IVA inclòs, import 
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa de l’oferta per 
l’adjudicatari (343.588,31 euros, IVA inclòs), l’import de les modificacions (68.593,14 
euros, IVA inclòs, que representen el 19,96% d’increment sobre l’import adjudicat del 
projecte) i el control de qualitat (1.831,27 euros, IVA inclòs). L’objecte de les 
modificacions consisteix a grans trets en: la modificació de les fases per a l’execució de 
l’obra, increments d’amidaments i la instal·lació d’un nou armari elèctric; 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 Sants-Montjuïc

26. – (3BC2021/169) APROVAR inicialment el projecte executiu de neteja i enderrocs no 
estructurals a la Nau 8 de Can Batlló, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte que 
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost d'1.363.328,87 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb allò que preveu 
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE'L a informació 
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Gràcia

27. – (21g394) DECLARAR IMPROCEDENT, d’acord amb l’establert a l’apartat 1 de l’article 
114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit 
d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel senyor José 
Alberto Aguilar Lence i la senyora María Eugenia Caamaño en data 22 d’octubre de 
2021, en relació a la finca núm. 11-13 del carrer Vallpar, qualificada de parc forestal de 
conservació (clau 27) per la Modificació del Pla General Metropolità d’ordenació 
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urbana de 1976 dins de l’àmbit del Parc de Collserola, aprovada definitivament el 13 
de desembre de 1990, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 15 de febrer de 2022, 
que s’acompanya a la present i que a efectes de motivació es dóna per íntegrament 
reproduït; NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 

28. – (6BD2020/008) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització dels Jardins d’Anna 
Piferrer, al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.982.400,13 euros el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 
SOTMETRE a informació pública, durant el termini d'un mes mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

Districte d'Horta-Guinardó

29. – (21g348) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació 
pública per les persones que es relacionen a l’annex 1 que s’acompanya a la relació de 
béns i drets, en els termes que figuren a l’informe emès pel Departament 
d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme en data 18 de febrer de 2022, que consta a l’expedient i que es dóna per 
íntegrament reproduït. RECONÈIXER, conforme a l’art. 219 quaterdecies del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, el dret de reallotjament a les persones que es 
relacionen a l’annex 2 de la relació de béns i drets, les quals van sol·licitar 
expressament el seu reconeixement. DENEGAR, per no acomplir els requisits 
establerts a l’art. 219 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el dret de reallotjament a 
les persones que es relacionen a l’annex 3 de la relació de béns i drets, les quals van 
sol·licitar expressament el seu reconeixement. ADVERTIR als interessats als quals es 
reconeix el dret de reallotjament, que el mateix queda subjecte a la condició 
resolutòria d’ocupació de l’habitatge afectat com a residència habitual de manera 
continuada fins el moment en que s’entregui la possessió de l’habitatge de 
substitució. FER constar que s’han introduït d’ofici modificacions a la relació de béns i 
drets aprovada inicialment, en el sentit i pels motius explicitats a l'informe jurídic 
abans esmentat. APROVAR definitivament, amb les rectificacions que s’han introduït 
d’ofici, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques núm. 89C, 91, 
101, 103, 105, 107, 109 i 111-113 del Passatge Sigüenza, al barri del Carmel, del 
Districte d’Horta-Guinardó, qualificades de transformació per a habitatge protegit de 
reallotjament (clau 18c-r) i de vial (clau 5), incloses dins del Subsector 6 “Sigüenza-
Murtra” de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del barri del 
Carmel i els seus entorns aprovada inicialment el 17 de juliol de 2008 i definitivament 
l’1 de juny de 2010, i publicada a efectes d’executivitat al DOGC núm. 5718 de 20 de 
setembre de 2010. INICIAR l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment als 
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afectats l’inici de l’expropiació per a que en el termini de quinze dies aportin els títols 
que legitimin els seus drets, cas que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i 
proposin el preu en que els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el 
cas de ser ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als 
ocupants de l’immoble i a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la 
finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, 
previ pagament o dipòsit de la indemnització que si s’escau pugui correspondre i, en el 
supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord, 
INICIAR la peça separada de just preu, d’acord amb allò establert a l’article 29 de la 
Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l’article 157 i següents 
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. PUBLICAR aquest acord mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels 
de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets 
aprovada definitivament. 

Districte de Nou Barris

30. – (21002516) EXCLOURE de la licitació l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 
(CIF B-62554035) per ser l'oferta presentada anormalment baixa. ADJUDICAR el 
contracte núm. 21002516, que té per objecte "Obres de consolidació estructural de la 
masia de Can Valent, al Districte de Nou Barris de Barcelona" a VESTA 
REHABILITACION SL, amb NIF B64892839, 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 976.081,04 euros IVA inclòs, 
dels quals 806.678,55 euros corresponen al preu net i 169.402,49 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 976.081,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63867/93314 0608. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 40.333,93 euros. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Ramon Casanovas Mínguez. ALLIBERAR la quantitat de 
102.752,01 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 102.752,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63867/93314 0608. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

31. – (21PL16875) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial d'Infraestructures de la MPGM 22@ 2022; 
d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al 
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Consell 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

32. – (20003279-002) PRORROGAR per un període comprès des del 8.04.2022 fins el 
7.04.2023, ambdós inclosos, el contracte 20003279-002 que té per objecte el servei 
d’acolliment dels gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona 
(CAACB) desplaçats del centre, adjudicat a l'empresa Help Guau SL, amb NIF 
B62788021, per un import total de 291.489,00 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 212.948,91 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 175.990,83 euros i import IVA de 36.958,08 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
78.540,09 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 
64.909,17 euros i import IVA de 13.630,92 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència. Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Districte de Sant Andreu

33. – (22C00003) INICIAR l’expedient per a la gestió, direcció, dinamització, coordinació i 
explotació dels serveis, en la modalitat de concessió, del Camp de Futbol de Trinitat 
Vella, ubicat a Via Barcino, 104, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 
número de contracte 22C00003 mitjançant tramitació ordinària, i amb la utilització del 
procediment restringit; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la concessió, així com els annexos que l’acompanyen; CONVOCAR la licitació per a la 
seva adjudicació; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

34. – (20210359-Lot1) ADJUDICAR el contracte núm. 21003247L01, que té per objecte els 
"Serveis de recepció, informació, orientació, gestió de cites, traducció, interpretació i 
suport a les entitats" a A.B.D. Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
2.241.851,22 euros, dels quals 1.167.191,02 euros corresponen a les despeses dels 
serveis de preu global i 1.074.660,20 euros corresponen a les despeses dels serveis de 
preus unitaris: Servei de gestió de cites o atenció telefònica i telemàtica: 4,655 euros. 
Servei complementari de recepció: 63,700 euros. Servei complementari de vigilància: 
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91,101 euros. Servei d’interpretació: 41,160 euros. Servei de traducció: 26,460 euros. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import d'1.120.925,61 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import 
d'1.120.925,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23161 0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import 
de la garantia definitiva en 112.092,56 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al senyor Xavier Cubells Gallés. ALLIBERAR la quantitat de 
306.583,44 euros, en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de 
153.291,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23161 0200; un import de 153.291,72 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

35. – (20210359-Lot2) ADJUDICAR el contracte núm. 21003247L02, que té per objecte el -
Servei de coordinació, gestió, avaluació i seguiment del Programa Municipal Nausica-
a A.B.D. Asociación Bienestar y Desarroll, amb NIF G59435180, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 217.272,48 euros. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import de 108.636,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23164 0200; un import de 108.636,24 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
10.863,62 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
senyor Xavier Cubells Gallés. ALLIBERAR la quantitat de 29.460,51 euros, en concepte 
de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 14.730,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 0200; un 
import de 14.730,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23164 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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36. – (0009/18) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 219 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), el contracte 17004756-003 que té per objecte el servei de 
traducció i mediació intercultural i prevenir i resoldre els conflictes que es puguin 
donar en les relacions entre persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen, 
adjudicat a l'empresa A.B.D. Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, 
per un import màxim de 41.022,00 euros (IVA exempt), en el sentit d'ampliar el servei, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
41.022,00 euros (IVA exempt), amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22703/23161 0200. FIXAR en 2.051,10 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (20160195) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Consell de 
la Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per l'execució del projecte anomenat 
GESTIÓ CÍVICA CENTRE RECURSOS ASS JUVENILS (CRAJ), amb la finalitat de promoure 
l'associacionisme juvenil de la ciutat de Barcelona, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per un import de 
330.000,00, equivalent al 94,83% del cost total del projecte (348.000,00 euros) i una 
durada fins al 31 de desembre de 2023, 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, aprovada pel Consell Plenari el 17 
de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 330.000,00 euros, dels quals 165.000,00 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23222 del pressupost de l'any 2022, i 
165.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23222 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 per tal que en un 
termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula 
cinquena del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de l'Eixample

38. – (20209206) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.12.2022, el contracte 20000091-002 que té per objecte el servei de dinamització i 
organització del servei d'infància del casal infantil Cotxeres Borrell, adjudicat a 
l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total de 
105.950,86 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 105.950,86 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 96.318,96 euros i import IVA de 9.631,90 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23213 0602. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi el 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
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notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de Sants-Montjuïc

39. – (20189201) DECLARAR, d’acord amb el que s’estableix a l’article 29.4 de la LCSP, la 
continuïtat del contracte 17004900 que té per objecte la "Gestió de serveis d'infància-
ludoteques del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social", per un 
període comprès entre l'1 de maig de 2022 i el 30 de setembre de 2022 adjudicat a 
l'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, per un import total de 
183.467,39 euros (exempt d’IVA), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient, en declarar-se deserta la licitació iniciada per tal de donar 
continuïtat al servei un cop finalitzada la vigència d’aquest contracte. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
183.467,39 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0603 i DISPOSAR-LA a favor de Fundació Pere Tarrés, 
NIF R5800395E. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de l'Eixample

40. – (20209202) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00024 que té per objecte la gestió i explotació del centre 
cívic de la Sagrada Família i casal infantil Sagrada Família del Districte de l'Eixample, 
adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES,SL, amb NIF B-59489351, per un import 
total de 304.548,59 euros, d'acord amb els informes i documentació que consta a 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 304.548,59 euros, exempt IVA, per a l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi el 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

41. – (22S04924) APROVAR les Bases particulars del procediment de pública concurrència 
per adjudicar la gestió cívica del Casal de Barri Mercat Cultural de Vallvidrera. 
CONVOCAR la concurrència pública per la presentació de projectes de gestió cívica, 
per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa total de 127.150,00 euros, dels quals 
63.575,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/33711 del 
pressupost de l'any 2022, i 63.575,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/33711 del pressupost de l'any 2023, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11.30 
hores.
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