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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 9 de febrer de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 9 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, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Rabassa 
Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat 
Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa 
Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que 
certifica.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. regidora i els Ims. Srs. regidors: Jordi Martí Grau, 
Lucía Martín González, Eloi Badia Casas i Joan Ramon Riera Alemany.

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.

I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera 
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a 
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (2022-11-DPEF) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de 
l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
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urbana per a l'exercici de 2023 i successius, aprovada provisionalment pel Plenari del 
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2022, en el sentit dels informes que 
obren a l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentada modificació de l’Ordenança 
Fiscal de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

2. – (2022-05-DPEF) RESOLDRE les reclamacions presentades durant el període 
d’informació pública de l’ordenança fiscal 3.20, relativa a la taxa per aprofitament 
especial del domini públic derivat de la distribució a destins finals indicats pels 
consumidors de béns adquirits per comerç electrònic (B2C) per a l’exercici 2023 i 
successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de 
desembre de 2022, en el sentit dels informes que obren a l’expedient. APROVAR 
definitivament l’esmentada ordenança fiscal. IMPOSAR la taxa incorporada a la 
referida ordenança fiscal. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’ordenança fiscal 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

3. – (EM2022-10/15) PRIMER. AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals SA la 
constitució de la societat mercantil de capital participada conjuntament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, AMB Informació i Serveis SA i per Barcelona Serveis 
Municipals SA, anomenada Iniciatives tecnològiques de mobilitat, SL, que té per 
objecte el desenvolupament i la gestió de productes basats en les noves tecnologies; 
SEGON. ADOPTAR, en exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a 
soci únic de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA els acords següents: 1. 
APROVAR definitivament la modificació dels articles 2 i 43 dels estatuts de Barcelona 
de Serveis Municipals SA aprovada inicialment pel Plenari del Consell Municipal en la 
sessió de 28 d’octubre de 2022, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’exposició pública municipal; 2. APROVAR definitivament els estatuts de la 
societat Iniciatives tecnològiques de mobilitat, SL, que recullen les modificacions 
instades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i acceptades per Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, de conformitat amb l’informe de la Direcció corporativa assessoria 
jurídica, contractació i compres de Barcelona de Serveis Municipals, SA de 29 de
novembre de 2022; 3. AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals SA per a la 
signatura del Pacte de Socis de la societat de responsabilitat limitada de 18 de 
novembre de 2022 que recull les modificacions instades per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i acceptades per Barcelona de Serveis Municipals, SA, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció corporativa assessoria jurídica, contractació i compres de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA de 29 de novembre de 2022; 4. FACULTAR el 
Consell d’Administració de Barcelona de Serveis Municipals SA per a efectuar tots els 
tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

4. – (SD-010-2023) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de les societats 
mercantils ATLAS MÉS ENERGIA SOSTENIBLE BARCELONA, SL i ATLAS MÉS ENERGIA 
RESIDENCIAL BARCELONA, SL, noves societats (Newco) de propòsit específic (“SPV”), 
un cop Atlas Energia Comercial SL, les hagi constituït, i que tindran per finalitat 
desenvolupar inversions a realitzar en el marc del programa “MES BARCELONA” en 
l’àmbit industrial i en l’àmbit residencial, respectivament. APROVAR, per una banda, 
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els respectius contractes de socis incorporats en l’expedient, anomenats Contracte 
entre Socis, a formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Atlas Energia Comercial SL, 
i que estableix els termes particulars de les respectives inversions; APROVAR, per una 
altra banda, les propostes d’Estatuts i les memòries-proposades per Atlas Energia 
Comercial SL que també s’incorporen a l’expedient, que identifiquen, entre d’altres 
aspectes, els leads de comercialització actualitzats, cash flows previstos i les 
rendibilitats esperades dels respectius projectes; ESTABLIR, en els termes indicats en 
els contractes de socis, que la participació de l’Ajuntament de Barcelona en les noves 
societats en cap cas serà superior al 30% de la dotació de capital previst de cadascuna 
d’elles; la inversió total compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà d’un import 
màxim agregat de 2.250.000,00 euros, equivalent al 30 per cent de les aportacions de 
capital previst per les dues SPVs, que s’estima que sigui de 5.000.000,00 euros i 
2.500.000,00 euros, per realitzar inversions total per valor de 10.000.000,00 d’euros i 
de 5.000.000,00 d’euros respectivament; preveure que l’import màxim agregat 
compromès per l’Ajuntament es desemborsi indicativament durant els tres (3) anys 
següents a la constitució de les SPV, a raó de 750.000,00 euros cadascun 
aproximadament, però acomodant-se sempre a les necessitats reals d’inversió que el 
desenvolupament dels projectes a invertir així ho requereixi. CONDICIONAR la 
formalització de les inversions a l’obtenció de l’informe previ del Departament 
d’Economia de la Generalitat previst a la lletra c) de l’art. 206.3 del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en cas de que sigui necessari. FACULTAR 
la Tercera Tinenta d’Alcaldia, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, 
perquè pugui dur a terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i 
executar el present acord, així com per subscriure i aixecar a públic qualsevol altre 
document que sigui necessari per a donar validesa i eficàcia al present acord. 

5. – (SD-011-2023) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de la societat 
mercantil MES PPASUN SL, nova societat (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop 
Energia, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA l’hagi constituït, i que tindrà per 
finalitat desenvolupar inversions a realitzar en el marc del programa “MES 
BARCELONA” en els àmbits industrial, empreses de serveis i públic. APROVAR, per una 
banda, el contracte de socis incorporat en l’expedient, anomenat Contracte entre 
Socis, a formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Energia, Innovación y Desarrollo 
Fotovoltaico SA, i que estableix els termes particulars de les respectives inversions; 
APROVAR, per una altra banda, les propostes d’Estatuts i les memòries-proposades 
per Energia, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA que també s’incorporen a 
l’expedient, que identifiquen, entre d’altres aspectes, els leads de comercialització 
actualitzats, cash flows previstos i les rendibilitats esperades dels respectius projectes; 
ESTABLIR, en els termes indicats en el contracte de socis, que la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en la nova societat en cap cas serà superior al 30% de la 
dotació de capital prevista; la inversió total compromesa per l’Ajuntament de 
Barcelona serà d’un import màxim agregat d'1.050.000,00 euros, equivalent al 30 per 
cent de l’aportació de capital total prevista de 3.500.000,00 euros, per arribar a fer 
una inversió final de 10.000.000,00 d'euros; preveure que l’import màxim agregat 
compromès per l’Ajuntament es desemborsi indicativament durant els tres (3) anys 
següents a la constitució de la SPV, a raó de 350.000,00 euros cadascun 
aproximadament, però acomodant-se sempre a les necessitats reals d’inversió que el 
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desenvolupament dels projectes a invertir així ho requereixi. CONDICIONAR la 
formalització de les inversions a l’obtenció de l’informe previ del Departament 
d’Economia de la Generalitat previst a la lletra c) de l’art. 206.3 del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en cas de que sigui necessari. FACULTAR la 
Tercera Tinenta d’Alcaldia, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, 
perquè pugui dur a terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i 
executar el present acord, així com per subscriure i aixecar a públic qualsevol altre 
document que sigui necessari per a donar validesa i eficàcia al present acord. 

6. – (SD-012-2023) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de les societats 
mercantils, RUBAU ENERGIA PER BARCELONA, SL i RUBAU ENERGIA PER BARCELONA 
RESIDENCIAL, SL, noves societats (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop 
Construcciones Rubau, SA, les hagi constituït, i que tindran per finalitat desenvolupar 
inversions a realitzar en el marc del programa “MES BARCELONA” en l’àmbit industrial 
i en l’àmbit residencial, respectivament. APROVAR, per una banda, els respectius 
acords entre socis incorporats en l’expedient, anomenats Contracte entre Socis, a 
formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Construcciones Rubau, SA, i que 
estableix els termes particulars de les respectives inversions; APROVAR, per una altra 
banda, les propostes d’Estatuts i les memòries-proposades per Construcciones Rubau, 
SA que també s’incorporen a l’expedient, que identifiquen, entre d’altres aspectes, els 
leads de comercialització, els cash flows previstos i les rendibilitats esperades dels 
respectius projectes; ESTABLIR, en els termes indicats en els contractes de socis, que 
la participació de l’Ajuntament de Barcelona en les noves societats en cap cas serà 
superior al 30% dels recursos de capital aportats (per la via d’ampliacions de capital o 
préstecs participatius, segons la que sigui financerament en cada cas) i previst de 
cadascuna d’elles; la inversió total compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà 
d’un import màxim agregat de 2.250.000,00 euros, equivalent al 30 per cent de les 
aportacions previstes per les dues SPVs, que s’estima que sigui fins un total de 
4.500.000,00 d’euros i 3.000.000,00 d’euros, per realitzar inversions totals per valor 
de 15.000.000,00 d’euros i de 10.000.000,00 milions d’euros respectivament; 
preveure que l’import màxim agregat compromès per l’Ajuntament es desemborsi 
indicativament durant els cinc (5) anys següents a la constitució de les SPV, a raó de 
450.000,00 euros cadascun aproximadament, però acomodant-se sempre a les 
necessitats reals d’inversió que el desenvolupament dels projectes a invertir quan així 
ho requereixi. CONDICIONAR la formalització de les inversions a l’obtenció de 
l’informe previ del Departament d’Economia de la Generalitat previst a la lletra c) de 
l’art. 206.3 del text refós de la Llei de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
en cas de que sigui necessari. FACULTAR la Tercera Tinenta d’Alcaldia, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a terme qualsevol 
actuació que sigui necessària per a implementar i executar el present acord, així com 
per subscriure i aixecar a públic qualsevol altre document que sigui necessari per a 
donar validesa i eficàcia al present acord. 

7. – (IMH-0126850) ACCEPTAR la cessió en propietat a favor de l’Ajuntament de Barcelona 
oferta per la Sra. Isabel Ferran Sanahuja del mirall atribuït a l’autor Antoni Gaudí, de 
material fusta i vidre (talla estucada i daurada amb pa d’or i vidre bisellat), mides 67 
cmx69 cm, inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de 
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Catalunya (cronologia 1901-1905 i procedència Casa Milà), valorat en la quantitat de 
60.000,00 euros per la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, com a pagament parcial de la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) amb 
rebut núm. PV202121260058881, per import de 232.612,96 euros, emesa el 30 de 
juny de 2021 per la transmissió mortis causa produïda el 3 de maig de 2020, de la 
meitat indivisa de l’immoble situat a l’Av. Diagonal, 423-425, de Barcelona; APLICAR el 
pagament de l’import de 60.000,00 euros a la liquidació de l’IIVTNU amb rebut núm. 
PV202121260058881, un cop s’hagi realitzat per part de la persona interessada 
l’entrega material del mirall Gaudí a la Corporació municipal; NOTIFICAR aquest acord 
a la Sra. Isabel Ferran Sanahuja; DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal 
d’Hisenda de l’Ajuntament. 

8. – (DP-2023-28785) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada 
en el carrer sense nom núm. 9, a l’illa delimitada pel passeig de Potosí, carrer de la 
Ciutat d’Asunción i carrers sense nom, grafiada en el plànol incorporat a l’expedient, 
finca que s’haurà de transmetre, a títol de permuta, a favor de la societat Serveis 
Funeraris de Barcelona SA per a la implantació d’un equipament sanitari-assistencial 
amb destí a tanatori, en els termes del Conveni urbanístic per a la implantació 
d’equipaments a la ciutat de Barcelona en els àmbits de Casernes i la Maquinista del 
Districte de Sant Andreu de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern 
municipal de 22 de juny de 2022 i formalitzat el dia 23 de juny de 2022, que 
s’incorpora al Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació dels 
equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de la Ciutat d’Asunción, Passeig de 
Potosí i carrers de nova creació, al Districte de Sant Andreu, aprovat definitivament 
pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de desembre de 2022; ADSCRIURE-LA 
com a bé patrimonial a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal;i 
FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

9. – (2023-0018) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, 
a la revista L’AVENÇ, en reconeixement a la seva tasca insubstituïble per a la cultura i 
la recerca d’aquesta ciutat i aquest país, mantinguda al llarg dels seus 500 números i 
gairebé cinquanta anys de vida. 

10. – (12_2023 RH) ATORGAR les medalles d’honor al sofriment, en la categoria de bronze, 
i les medalles d'honor al mèrit, en la categoria d’argent, als membres del Servei de 
Protecció civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) que figuren en les 
relacions que consten a l’expedient, d’acord amb els informes que hi figuren, el 
dictamen de la Comissió de Valoració i amb allò previst als articles 3.2.3 i 4.2.2 b) del 
Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes 
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econòmics previstos per a les medalles de la categoria d’argent a l’article 5 del citat 
Reglament. 

11. – (13_2023 RH) ATORGAR la medalla al Mèrit en la categoria d’argent, en la modalitat 
de diploma o placa de reconeixement i a títol honorífic, a les entitats alienes al cos del 
Servei de Protecció civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) que 
figuren en les relacions que consten a l’expedient, d’acord amb allò previst a la 
Disposició Addicional, apartats 1, 3 i 7, del Reglament d’honors i recompenses dels 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement de l’especial 
suport prestat al SPCPEIS, que ha redundat de forma especial en la millora de serveis i 
funcions que presten. 

12. – (31/2022) APROVAR definitivament la modificació del Reglament per a l’equitat de 
gènere a l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

13. – (22XC0350) RESOLDRE les al·legacions formulades al contracte programa entre 
l'Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA per a la 
prestació durant el període 2023-2026 dels serveis públics locals de comunicació 
audiovisual de Barcelona (televisió, ràdio, web, xarxes socials i altres plataformes), 
aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció el 16 de novembre de 2022, en els termes que resulten de 
l’informe que obra a l’expedient; APROVAR definitivament el contracte programa 
entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA per a la 
prestació durant el període 2023-2026 dels serveis públics locals de comunicació 
audiovisual de Barcelona, d’acord amb el text que obra en l’expedient i que forma part 
integrant d’aquest acord; FORMALITZAR-LO mitjançant document administratiu, a 
subscriure amb la legal representant d’ICB, SA; i NOTIFICAR el present acord al Consell 
d’Administració d’ICB i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

14. – (12/2023) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) de la Relació de Llocs de 
Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord 
i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (CO 2023-02/2) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General 
del Consorci Besòs Tordera en la sessió de 22 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació 
inicial de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adscriure el Consorci Besòs 
Tordera al Consell Comarcal del Vallès Oriental, de forma que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona deixa de ser l’Administració d’adscripció d’aquest Consorci; agrupar els ens
consorciats en tres grups segons el nivell d‘actuació del Consorci i d’altres 
modificacions adients d’actualització a la normativa vigent o d’adaptació al 
funcionament del Consorci, d’acord amb el text incorporat en l’expedient 
administratiu; ENCARREGAR al Consorci Besòs Tordera, que actuant en nom i 
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representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis 
d’aprovació inicial i definitiva, sotmetiment de l’expedient a informació pública, 
formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació integra 
del text de la modificació dels Estatuts definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de 
la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; CONSIDERAR definitivament aprovat 
l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera en 
el cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment; DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci Besòs Tordera, als 
efectes escaients. 

Districte de Ciutat Vella

16. – (22PL16897) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de 
l'equipament situat a la Plaça Verònica 2 i Modificació dels elements número 166, 
antic Borsí o Casino Mercantil i el número 592 Casa Manuel de Compte del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona, al 
Districte de Ciutat Vella; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què 
fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

17. – (21PL16871) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla 
Especial Urbanístic per al desenvolupament i execució de l’equipament esportiu al 
carrer Román Macaya 11 de Barcelona, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, promogut per 
SIL CLUB S.L; atesa la petició formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el 
document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat 
amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar la tramitació 
del planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat 
d’aquest procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present 
acord als promotors del Pla. 

18. – (22PL16915) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a l’avinguda J.V. Foix 103-109 al Barri de Sarrià, al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, d’iniciativa pública, amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de 
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la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a 
efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

19. – (22PL16938) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’àmbit del 
Centre de Recerca Biomèdica i parcel·la veïna, ubicats al carrer de Teodor Roviralta, de 
Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’iniciativa privada, promogut per la 
Fundació La Caixa; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

20. – (22PL16922) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana del Sector "La Maquinista" Barcelona, al districte de Sant Andreu; 
d’iniciativa privada promogut per Unibail-Rodamco-Westfield; atesa la sol·licitud 
presentada per un representant de la societat promotora de dit pla i que al seu torn es 
fa constar a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i d’Actuació Urbanística 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l’efecte de motivació; ADVERTIR als 
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen 
d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que 
no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

Districte de Sant Martí

21. – (22PL16896) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del CAP Besós 
situat al carrer Alfons el Magnànim 57, 59- 59 B, al districte de Sant Martí, d’iniciativa 
pública, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

22. – (22PL16937) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de millora Urbana de les illes 
delimitades pels carrers de Cristòbal de Moura, Pallars, Agricultura i Treball dins del 
districte d’activitats 22@ i Modificació de la Fitxa 2963 del Pla especial del catàleg de 
Patrimoni arquitectònic de Barcelona de la ciutat de Barcelona, al Districte de sant 
Martí; d’iniciativa privada; promogut per Lenape Investments, SLU en representació 
dels propietaris de l’única finca amb aprofitament privat inclosa en l’àmbit de 
planejament (Udin, SL i Domasa, SLU) amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
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Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

D.1) Proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana.

D.2) Impuls i control dels Grups municipals.

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.

II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

C) Part decisòria / executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents 
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (20220329) APROVAR inicialment el Reglament del Consell Municipal de l’Esport de 
Barcelona, d’acord amb l’establert a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal de 
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l’Ajuntament de Barcelona (ROM); SOTMETRE’L a informació pública per un període 
de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’establert als 
articles 49.b) de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
112 del ROM. 

2. – (2022113-IMPD) ADJUDICAR el contracte núm. 2022113, que té per objecte el servei 
de transport porta a porta de persones amb mobilitat reduïda del municipi de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible per un import de 
12.618.300,41 euros a favor de l’UTE TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL,SA/TAXI AMIC, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada la millor oferta qualitat-preu. 
ESTABLIR l’import de la garantia definitiva en el 5% del pressupost net, que serà 
constituïda mitjançant retenció de preu de la primera factura del contracte. REQUERIR 
a l’empresa adjudicatària a per a formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Sergi Morera Vizcaino, Cap de Planificació i Avaluació de l´Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

3. – (23XF0149) APROVAR inicialment la modificació del Pressupost per 2023 de 
l'Ajuntament de Barcelona, consistent en CREAR les aplicacions pressupostàries 
nominatives 0800/48636/92419 Associació Software Lliure Decidim per import de 
100.000,00 euros, 0800/48520/32626 Barcelona Super Computing (BSC) per import de 
350.000,00 euros, 0800/48633/32626 Fundació Barcelona Institut Science and 
Technology (BIST) per import de 200.000,00 euros, i l'aplicació pressupostària 
0800/48698/92413 Fundació Joan Maragall per import de 15.000,00 euros. APROVAR 
inicialment la modificació de crèdit consistent en un crèdit extraordinari finançat amb 
baixa de crèdit pressupostari per import de 550.000,00 euros de l'aplicació 
pressupostària 0800/48902/32011 Altres subvencions a institucions sense afany de 
lucre, per import de 50.000,00 euros de l'aplicació pressupostària 0800/22719/92419 
Altres contractes de serveis, per import de 50.000,00 euros de l'aplicació 
pressupostària 0800/48903/92419 Convenis amb institucions sense afany de lucre, i 
per import de 15.000,00 euros de l'aplicació pressupostària 0800/22610/92413. 
EXPOSAR-LA al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin 
formular les al·legacions que s'estimin convenients. 

4. – (2022-12-DPEF) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges en cessió d’ús que 
gestionen les entitats sense ànim de lucre Cohabitatge Cooperatiu Sostre Cívic SCCL, i 
Sostre Cívic SCCL situats, respectivament, al carrer Pla de Cirerers 2-4, i Campreciós 
12, baixos 2ª, de Barcelona, als efectes del que preveu l’art. 9.10 de l’ordenança fiscal 
1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 
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95% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 
2022 i següents. DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

5. – (23S02118) ADJUDICAR a favor de MU ENPRESAGINTZA S. COOP, amb NIF F20068490, 
l'acció concertada que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, relatiu al projecte de pol 
d'activitat econòmica (innovation hub) en l'àmbit de la indústria 4.0 i l'economia 
circular, a desenvolupar en la nau industrial ubicada al carrer Ciudad de Asunción, 16, 
de Barcelona, en els termes de la seva oferta i d'acord amb el plec de condicions 
reguladores del procediment per la selecció, mitjançant pública concurrència, del 
millor projecte de desenvolupament de l'esmentat pol, aprovades definitivament en 
data 15 de novembre de 2022 en virtut del que disposa l'acord d'aprovació inicial de la 
Comissió del Consell Municipal d'Economia i Hisenda, de data 21 de setembre de 
2022; RETORNAR les garanties provisionals constituïdes pels licitadors en el moment 
de presentar l'oferta; FIXAR la garantia definitiva en un import de 115.242,00 euros, 
que ha estat dipositada mitjançant aval bancari de Caja Laboral Popular, Coop. de 
crèdit, amb el número d'inscripció 2022028684 del registre especial d'avals; 
CONSTITUIR un dret real de superfície sobre la finca de propietat municipal situada al 
Carrer Ciutat d'Asunción, 16, de Barcelona, per un termini de 25 anys, a favor de MU 
ENPRESAGINTZA S. COOP per al desenvolupament del projecte de desenvolupament 
d'un pol d'activitat econòmica (Innovation Hub) en l'àmbit de la Indústria 4.0 i 
l'Economia circular, per a la reactivació de la zona industrial de Sagrera - Besòs, en el 
marc de l'acció concertada, en els termes de la seva oferta i d'acord amb les 
condicions reguladores de dit dret superfície, aprovades definitivament el 15 de 
novembre de 2022 en virtut del que disposa l'acord d'aprovació inicial de la Comissió 
del Consell Municipal d'Economia i Hisenda de 21 de setembre de 2022; FIXAR, 
d'acord amb la seva oferta, un preu anual com a contraprestació pel dret de superfície 
constituït al seu favor, equivalent al 15% del benefici net anual, obtingut per l'activitat 
i explotació de gestió del pol d'activitat econòmica; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa de 998.000,00 euros a MU ENPRESAGINTZA S. COOP, amb NIF F20068490, 
destinada a l'execució de les obres mínimes estructurals per a l'adequació de 
l'immoble concessionat a la normativa vigent, amb càrrec a la partida pressupostària 
0700/77006/15131 de l'exercici 2023, de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò establert al pacte cinquè del conveni; 
FORMALITZAR el dret de superfície dins el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de 
l'endemà de l'adjudicació del procediment; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; 
FORMALITZAR el conveni que té per objecte la regulació de la subvenció, en idèntic 
termini, FACULTAR per a la seva signatura a la tercera Tinent d'Alcaldia; ENCARREGAR 
a Barcelona Activa, SA, el control i seguiment de l'acció concertada adjudicada, en els 
termes de la oferta presentada per l'adjudicatària i el plec de clàusules reguladores del 
procediment; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

6. – (23S02201) ADJUDICAR a favor de l'INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANÇADA DE 
CATALUNYA amb NIF G63322614, l'acció concertada que impulsa l'Ajuntament de 
Barcelona, en relació al projecte de pol d'activitat econòmica (innovation hub) en 
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l'àmbit de la innovació urbana a desenvolupar en les naus del carrer Àvila, 14-18, de 
Barcelona, en els termes de la seva oferta, i amb subjecció al Plec de clàusules 
reguladores del procediment per la selecció, mitjançant pública concurrència, del 
millor projecte de desenvolupament de l'esmentat pol, aprovat definitivament en data 
15 de novembre de 2022 en base al que disposa l'acord d'aprovació inicial de la 
Comissió del Consell Municipal d'Economia i Hisenda de data 21 de setembre de 2022; 
RETORNAR les garanties provisionals constituïdes pels licitadors en el moment de 
presentar l'oferta; FIXAR la garantia definitiva en un import de 27.472,44 euros, que 
ha estat dipositada en metàl·lic a la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona, per l'INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA, amb NIF 
G63322614, amb número de dipòsit 117707 i data de comptabilització del 27 de 
desembre de 2022; ADJUDICAR a favor de l'INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANÇADA DE 
CATALUNYA, amb número de NIF G63322614, una concessió d'ús privatiu sobre les 
naus ubicades en la finca municipal ubicada al carrer d'Àvila, 14-18, de Barcelona, pel 
termini de 25 anys, per al desenvolupament del seu projecte de pol d'activitat 
econòmica (Innovation Hub) en l'àmbit de la Innovació Urbana, en el marc de l'acció 
concertada, amb subjecció al Plec de clàusules reguladores de la concessió, aprovat 
definitivament en data 15 de novembre de 2022 en base al que disposa l'acord 
d'aprovació inicial de la Comissió del Consell Municipal d'Economia i Hisenda de 21 de 
setembre de 2022, i a les propostes derivades de la seva oferta; FIXAR, d'acord amb la 
seva oferta, un cànon anual equivalent al 10% del benefici net anual obtingut per 
l'activitat de gestió i explotació del pol d'activitat econòmica, com a contraprestació 
pel dret d'ús privatiu concedit; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 550.000,00 
euros, a l'INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA, amb número de NIF 
G63322614, destinada a l'execució de les obres mínimes estructurals per a l'adequació 
de l'immoble concessionat a la normativa vigent, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0700/77007/15131 de l'exercici 2023, de la Gerència d'Economia, 
Recursos i Promoció Econòmica; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò establert al pacte cinquè 
del conveni; FORMALITZAR la concessió dins el termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de l'endemà de la seva adjudicació; FORMALITZAR el conveni que té per objecte la 
regulació de la subvenció, en idèntic termini, FACULTAR per a la seva signatura a la 
tercera Tinent d'Alcaldia; ENCARREGAR a Barcelona Activa, SA, el control i seguiment 
de l'acció concertada adjudicada, en els termes de la oferta presentada per 
l'adjudicatària i el plec de clàusules reguladores del procediment; i FACULTAR 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar 
i executar el present acord. 

7. – (23XC0045) ADJUDICAR a favor de la UTE PALO ALTO BCN XRLAB, amb CIF U72981061, 
l'acció concertada que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, relatiu al pol d'activitat 
econòmica (innovation hub) en l'àmbit de les indústries creatives, a desenvolupar en 
la nau industrial E1 del recinte Palo Alto, al carrer dels Pellaires, 30-38, de Barcelona, 
en els termes de la seva oferta, i amb subjecció al Plec de clàusules reguladores del 
procediment per la selecció, mitjançant pública concurrència, del millor projecte de 
desenvolupament de l'esmentat pol, aprovat definitivament en data 15 de novembre 
de 2022 en virtut del que disposa l'acord d'aprovació inicial de la Comissió del Consell 
Municipal d'Economia i Hisenda de data 21 de setembre de 2022; RETORNAR les 
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garanties provisionals constituïdes pels licitadors en el moment de presentar l'oferta; 
FIXAR la garantia definitiva en un import total de 171.000,00 euros, que ha estat 
dipositada en metàl·lic a la Tresoreria general de l'Ajuntament de Barcelona, per les 
empreses membres de la UTE adjudicatària, d'acord amb els següents imports parcials 
: INGENIA CULTURA, SL, amb CIF B67555383 per un import de 94.050,00 euros amb 
número de dipòsit 117729 i data de comptabilització 9 de gener de 2023 i per 
l'empresa LAVINIA SERVICES AUDIO VIDEO SLU, amb CIF B67589630, per un import de 
76.950,00 euros, amb número de dipòsit 117730, i data de comptabilització 9 de 
gener de 2023. ADJUDICAR a la UTE PALO ALTO BCN XRLAB, amb CIF U72981061, una 
concessió d'ús privatiu sobre la nau industrial E1 del recinte Palo Alto, finca municipal 
ubicada al carrer dels Pellaires, 30-38, de Barcelona, per un termini de 10 anys, amb 
subjecció al Plec de clàusules reguladores de la concessió, aprovat definitivament en 
data 15 de novembre de 2022 en virtut del que disposa l'acord d'aprovació inicial de la 
Comissió del Consell Municipal d'Economia i Hisenda de data 21 de setembre de 2022, 
per al desenvolupament del seu projecte de pol d'activitat econòmica (Innovation 
Hub) en l'àmbit de les Indústries Creatives, i a les propostes derivades de la seva 
oferta; FIXAR, d'acord amb la seva oferta, un cànon anual equivalent al 10,50% del 
benefici net anual obtingut per l'activitat de gestió i explotació del pol d'activitat 
econòmica, com a contraprestació pel dret d'ús privatiu concedit; FORMALITZAR la 
concessió dins el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la seva 
adjudicació; ENCARREGAR a Barcelona Activa, SA, el control i seguiment de l'acció 
concertada adjudicada, en els termes de la oferta presentada per l'adjudicatària i el 
plec de clàusules reguladores del procediment; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

8. – (DP-2022-28688) MODIFICAR les clàusules Setena, apartat 3r; Onzena, apartats 3r i 4t, 
nous apartats 9è a 13è; Dotzena, apartats 1r i 2n; Tretzena, supressió dels apartats 2n 
i 5è, per afegir-los a la clàusula 11ena; Catorzena, apartat 1.1; Quinzena, apartat f); 
Dissetena, nou apartat i); Dinovena, apartat 2n; i Vint-i-dosena, nou apartat 3, del Plec 
de clàusules reguladores de la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal 
dels quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i altres 
publicacions periòdiques, aprovat per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i 
Ocupació d’11 de desembre de 2013, segons el redactat que consta en el document 
incorporat a l’expedient; MANTENIR inalterades la resta de condicions de la concessió; 
SOTMETRE la proposta de modificació a informació pública durant el termini de vint 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR-la per aprovada 
definitivament ; PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i a la 
Gaseta Municipal, l’acord d’aprovació amb el text de la modificació, juntament amb el 
text consolidat del Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu de 
domini públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, 
revistes, llibres i altres publicacions periòdiques; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord.   

9. – (DP-2022-28731) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) respecte el local de propietat municipal situat a la finca del carrer de 
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Bolívia núm. 49-61 amb el carrer Ciutat de Granada núm. 143-149 (identificat amb el 
número de finca registral 65.308 de la secció 2a del Registre de la Propietat núm. 21 
de Barcelona), amb caràcter onerós i per un termini de 75 anys, per a establir-hi el 
CAP Parc i la Llacuna del Poblenou; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant 
un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per 
aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret d’acord amb les 
condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la 
Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

10. – (001_22004138_20224391) APROVAR l'expedient per a la contractació del 
Subministrament mitjançant la modalitat d'arrendament, de 30 escúters elèctriques 
amb distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona per a la 
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de 
contracte 001_22004138, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost base de 
licitació de 925.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de tant alçat i un valor 
estimat de 764.462,80 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 
quantitat, amb pressupost net 764.462,80 euros i import de l'IVA de 160.537,20 euros; 
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 86.532,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 185.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 185.000,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211, un import (IVA 
inclòs) de 185.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària 0400 D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 185.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/20400/13211, un import (IVA inclòs) de 98.467,76 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/20400/13211; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

11. – (21SD0181NT) APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança de circulació de 
vianants i de vehicles, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 
sessió de data 27 de novembre de 1998 i modificada per acords del Consell Municipal 
de data 20 de juliol de 2001, de 23 de desembre de 2005, de 23 de febrer de 2007, de 
27 de febrer de 2015 i de 26 de maig de 2017, SOTMETRE-LA a informació pública per 
un termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l’article 112 del 
Reglament Orgànic Municipal; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al web municipal. 



15/30
CG 6/23 INF.

12. – (23000272A) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de direcció facultativa 
i assistència tècnica del servei de gestió de túnels viaris urbans de la ciutat de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per a la Gerència de 
Mobilitat i Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 
001_23000272, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
Obert, amb un pressupost base de licitació d'1.434.970,24 euros (IVA inclòs), 
determinat en funció dels components de la prestació i un valor estimat de 
2.213.728,20 euros; 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 1.185.925,81 euros i import de l'IVA de 249.044,43 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 159.441,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 478.323,41 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 478.323,41 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA 
inclòs) de 318.882,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària 0504 D/22719/15331; condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DETERMINAR la improcedència 
de la revisió de preus, d'acord amb l'art. 103 LCSP. 

13. – (22004298A) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de Manteniment 
Integral de les Infraestructures i Instal·lacions dels túnels viaris urbans de la ciutat de 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible per a la Gerència de 
Mobilitat i Infraestructures, de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 
001_22004298, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
Obert, amb un pressupost base de licitació de 12.218.092,35 euros (IVA inclòs), 
determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 18.848.847,70 euros; 
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 10.097.596,98 euros i import de l'IVA de 2.120.495,37 euros; i amb càrrec a les 
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
2.375.740,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0504 D/22729/15331, un import (IVA inclòs) de 4.072.697,45 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22729/15331, un import (IVA inclòs) de 4.072.697,45 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22729/15331, un 
import (IVA inclòs) d'1.696.957,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària 0504 D/22729/15331; 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 l'article 103 de la LCSP. 

14. – (22000992D) ADJUDICAR el contracte núm. 001_22000992, que té per objecte el 
Servei de Responsable de seguretat en fase d'explotació per als túnels viaris de 
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Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible 2023-2025, a TEKIA 
INGENIEROS, SA., amb NIF A81951717, 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 331.658,76 euros IVA inclòs, dels quals 274.098,15 euros 
corresponen al preu net i 57.560,61 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 72.315,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 129.671,83 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 129.671,83 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331. CONDICIONAR la 
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 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 quant 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. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; 
PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva formalització en els 
butlletins oficials corresponents i en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de 
Barcelona. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anara Buedo Moreno. 
ALLIBERAR la quantitat de 142.139,46 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 61.390,02 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un 
import (IVA inclòs) de 40.374,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 40.374,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22719/15331. 

15. – (01-2020LL43783) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la rehabilitació de l’edifici Vilana Perlas del carrer Regomir 11-19 i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2021, CONCEDIR a OPTIUM RE SPAIN 
SOCIMI, SA. la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 1 de juliol de 
2021 (exp. 01-2020LL43783); donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’una obra inclosa a l’àmbit del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Ciutat Vella, 
aprovat definitivament el 27/10/2000, amb un nivell de protecció B (Be cultural 
d’interès local); i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

16. – (01-2020LL46602) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma amb canvi d’ús de comercial a habitatge de les plantes 2a, 3a i 4a de 
l’edifici catalogat amb nivell B situat al carrer Boters, 2 i del Pi, 16 i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2021, CONCEDIR a Casacuberta Villamil, SL la 
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
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generada per la concessió de la llicència, en data 1 de juliol de 2021 (exp. 01-
2020LL46602); donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 
en tant que es tracta d’una obra inclosa a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni, amb un nivell de protecció B; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

17. – (05-2022LL17386) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de reparació i manteniment realitzades als terrats, als patis i al pàrquing de la 
finca d’habitatges plurifamiliar ubicada al Passatge Maluquer núm. 1, que es realitzen 
a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2022LL17386, perquè les 
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una 
indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2022, CONCEDIR a la Comunitat de propietaris de la finca ubicada al núm. 1 del 
passatge Maluquer, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que 
s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a 
una finca urbanísticament protegida amb nivell “C”, segons el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

18. – (06-2020CD07608) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal les 
obres realitzades per la Sra. Josefina Casanova Lladó a l’empara del comunicat diferit 
núm. 06-2020CD07608, admès en data 22 de juny de 2020, per a la realització de les 
següents actuacions: (i) Obres de reforma interior en un habitatge sense afectar 
l’estructura de l’edifici – O-3b1; (ii) Actuació en façanes - O-3f1; (iii) Actuació en 
cobertes/terrats – O-3f3; (iv) Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos 
en conjunts protegits – O-2l-3f1; (v) Obres de reforma interior en un habitatge sense 
afectar l’estructura de l’edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts 
protegits – O-2l-3b1; (vi) Actuació en cobertes/terrats, en edificis catalogats D o 
inclosos en conjunts protegits – O-2l-3f3, a l’emplaçament de la plaça Llibertat, 14, pis 
3-2, de conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020 
reguladora de l’ICIO. CONCEDIR a la Sra. Josefina Casanova Lladó una bonificació del 
35% de la quota de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres generada per 
les obres realitzades, essent l’import abonat per l’ICIO de 562,13 euros (aplicada una 
bonificació de l’ICIO del 35%, tot i no constar detallada expressament en el càlcul) -
calculat sobre el pressupost inicial de l’obra –, donat que es reuneixen les condicions 
previstes per l’article 7è apartat B3 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020, atès que la 
finca situada a la plaça de la Llibertat, 14, pis 3-2, forma part del conjunt de la plaça de 
la Llibertat, l’identificador de la fitxa de catàleg és 2585 i el nivell de protecció és Béns 
amb elements d’interès (C). DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. NOTIFICAR-LO a la part interessada. 

19. – (07-2018CD45349) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres consistents en la reforma interior en locals sense afectar l'estructura de l'edifici, 
al Pg. Vall Hebron nº 149-157 de Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2018(07-2018CD45349); CONCEDIR a la Fundació ALBA, la bonificació del 
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65% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la 
presentació del comunicat diferit, en data 20 de setembre de 2018. I això atès que, 
s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.A1.2 de l’esmentada ordenança en tant que les 
obres es realitzen en terrenys qualificats urbanísticament d’equipaments, estan 
destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l’article 212 de 
les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i estan promogudes per una 
entitat sense ànim de lucre. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

20. – (07-2022CD39423) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres consistents en la reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense 
afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts 
protegits, al Pg. Vall Hebron nº 149-157 de Barcelona (07-2022CD39423), i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2022; CONCEDIR a la Fundació ALBA, 
la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres 
generada per la presentació del comunicat diferit, de 27 de juliol de 2022. I això atès 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.A1.2 de l’esmentada ordenança, en tant 
que les obres es realitzen en terrenys qualificats urbanísticament d’equipaments, les 
obres estan destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a 
l’article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i estan 
promogudes per una entitat sense ànim de lucre. DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

21. – (21PL16886) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM de la resta de la reserva del 
vial de connexió entre l’Avinguda de Vallvidrera i Can Caralleu a Barcelona; EXPOSAR-
LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva 
aprovació provisional. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.
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III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 2 de febrer 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

Districte de Ciutat Vella

1. – (601.2023.008) El Conseller Delegat en representació del Consell d’Administració de 
BIMSA, en data 20 de gener de 2023, ha resolt INICIAR la licitació per a la contractació 
de les Obres relatives al projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana Tram 
2.2 - Via Laietana des de Plaça Antoni Maura fins Passeig Colom, i projecte de 
renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la Plaça Antoni 
Maura i Passeig de Colom a Barcelona, districte de Ciutat Vella amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 13.949.057,58 
euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 16.878.359,67 euros i 
un valor estimat de 16.738.869,00 euros, IVA exclòs i una durada de 21 mesos. 

Districte d'Horta-Guinardó

2. – (607.2022.073 ) El Conseller Delegat de BIMSA, en data 24 de gener de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu actualitzat de la 
reurbanització de la Plaça Font d'en Fargues, al barri de la Font d'en Fargues, al 
districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona, a la mercantil Ambitec, Servicios Ambientales, 
SAU, per un import d'1.502.181,28 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat d'1.817.639,35 euros i una durada de 9 mesos. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

3. – (22S09476) Resolució de la Regidoria d'Educació de data 28 d'octubre de 2022: 
APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Federació 
d'associacions de mares i pares d'alumnes sufragats amb fons públics no universitaris 
de Catalunya- FAPAES que instrumenta l'atorgament d'una subvenció de concessió 
directa amb caràcter excepcional pel desenvolupament del projecte "Enfortim la 
participació de les famílies als instituts públics de Barcelona" per un import de 
16.000,00 euros, equivalent al 50% del cost total del projecte que ascendeix a la 
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quantitat total de 32.000,00 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 a favor l'entitat 
Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes sufragats amb fons públics no 
universitaris de Catalunya- FAPAES, amb NIF G08852394, la despesa per un import de 
16.000,00 euros, dels quals 8.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/32627 de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, del pressupost de 
l'any 2022, i 8.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'any 2023, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; 
REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en el termini màxim de tres mesos des de 
la finalització de l'exercici 2022 presenti l'informe anual de seguiment corresponent al 
referit exercici, i que en un termini no superior a tres mesos, a comptar des del 31 de 
desembre de 2023, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte setè del conveni; DONAR-NE compte a la Comissió de 
Govern d'acord amb el punt cinquè del decret de l'Alcaldia de 15 de juny de 2019, de 
delegació de competències en matèria de subvencions, en els regidors/ores i en 
l'estructura executiva; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports, d'acord amb l'art. 22.19 del Reglament Orgànic Municipal. 

4. – (22S10779) Resolució de la Regidoria de Drets de Ciutadania de data 29 de desembre 
de 2022: ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa innominada i amb 
caràcter excepcional per a l'any 2022 a favor de l'entitat Plataforma d'Entitats de 
Roquetes, amb NIF V64454309, per al desenvolupament del projecte "El Reforç de la 
salut emocional per combatre les conseqüències de la crisi socioeconòmica a 
Roquetes", per un import de 10.000,00 euros, equivalent al 100% del cost total del 
projecte, de conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, l'art. 67 del seu Reglament i l'art. 6.2. 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, 
DISPOSAR i OBLIGAR a favor de l'entitat Plataforma d'Entitats de Roquetes, la despesa 
total de 10.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48902/92418 del 
pressupost de l'any 2022; REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini 
no superior a 3 mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de 
l'aplicació dels fons rebuts en la modalitat de compte justificatiu simplificat, d'acord 
amb allò previst a l'article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
Subvencions, a l'article 72 del seu Reglament i a l'article 10è.3 de la Normativa General 
reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest haurà de 
contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 
obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de 
les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que 
hagin finançat l'activitat subvencionada. En el supòsit de l'article 11.2 d'aquesta 
normativa i per la resta de supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei General de 
Subvencions, s'haurà d'aportar les ofertes presentades, justificar l'elecció entre elles i 
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quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa justificar-ho en 
una memòria. S'acceptaran justificacions de despeses realitzades per a l'execució del 
projecte, encara que siguin anteriors a la resolució d'atorgament, des de 01/10/2022 
fins al 31/08/2023. Aquesta justificació es farà d'acord amb els models i la guia que es 
facilitaran; DONAR-NE compte a la Comissió de Govern d'acord amb el punt cinquè del 
decret de l'Alcaldia de 15 de juny de 2019, de delegació de competències en matèria 
de subvencions, en els regidors/ores i en l'estructura executiva; NOTIFICAR aquesta 
resolució a les persones interessades en aquest procediment. 

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 a l’expedient de contractació inclos a l’ordre del dia de la sessió i que figura 
en el llistat següent:

1. – Punt 22, expedient núm. 23000240: contractació de la "Gestió dels equipaments de 
lleure infantil del Districte de Nou Barris, 2023-2025: Casal Infantil Ciutat Meridiana, 
Casal Infantil Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, amb mesures de contractació 
pública sostenible", i un valor estimat d'1.051.949,77 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 
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 
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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. – (002/2023/SG) INFORMAR, en el marc de l’acord de 7 de juny de 2013, sobre 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la 
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta 
Municipal de Barcelona, en desenvolupament de l’article 3 c) del Reglament de la 
Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i 
desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Projecte de decret de 
desplegament del procediment sancionador en l’àmbit de la igualtat de tracte i la no-
discriminació i les sancions accessòries, en els termes de l’informe elaborat pels 
serveis jurídics municipals que consta a l’expedient i que constitueix la seva motivació. 
NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya – Ajuntament 
de Barcelona per a la revisió i desplegament de la Carta Municipal de Barcelona el 
present acord, així com l’informe esmentat, relatiu al posicionament municipal sobre 
aquesta iniciativa normativa.
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3. – (192/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Mariano Yagüez Insa (mat. 
79767) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació a la Tercera Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessor 2 (codi de lloc: 28EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat 
a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2022-2023, pel 
curs acadèmic 2022-2023, des del 15/09/2022 fins al 14/09/2023. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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. – (251/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Maria Victoria Rom 
Rodríguez (mat. 79134) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnica Superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i l’exercici de 
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 24/02/2023. 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. 

5. – (313/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Novo Loureiro (mat. 
71001) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Cap de la 
Unitat Operativa de Desenvolupament (codi de lloc: 26FAXCCCD03), i adscrit a la 
Unitat Operativa de Desenvolupament de la Direcció del Servei de Protecció Civil, 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i una segona activitat pública docent a l’IES Mollet del Vallès, per a impartir 
el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil. Aquesta autorització 
està subjecta al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de desembre 
i a la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i s’empara en la declaració d’interès 
públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 30 de juliol de 2020, que declara d’interès públic la realització, per part 
de membres de l’SPCPEIS, de tasques docents d’impartició del cicle formatiu de grau 
mitjà d’Emergències i Protecció Civil a l’IES Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 324 
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del Decret 214/1990, de 30 de juliol i de conformitat amb el que preveuen l’ article 3.1 
de la llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic 
aprovada no podrà afectar la dedicació professional a l’activitat municipal de 
l’SPCPEIS. El Sr. Novo no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals 
de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre tribunal de processos 
selectius vinculats a l’àmbit de l’SPCPEIS. El Sr. Novo, haurà de respectar la seva 
jornada i horari de treball municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les 
condicions específiques de treball de l’SPCPEIS, de l’Acord regulador vigent de les 
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. 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. – (4/2023 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Teresa Soldino 
Nicolás (mat. 6100027), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament d’Administració del MUHBA de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball d’Administrativa qualificada 
[18FCXSCSC05] i l’activitat privada per compte propi com a historiadora, en matèria de 
redacció de continguts i recerca documental per a exposicions. 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. 

7. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 9 de febrer de 2023. 

8. – (F-2301) AUTORITZAR l’atorgament de la carta de compromís que consta a 
l'expedient, per tal d’autoritzar al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a 
sol·licitar l’ajornament de les quotes d’amortització de diversos préstecs concedits pel 
Ministeri de Ciència i Innovació, assumint l’Ajuntament de Barcelona la responsabilitat 
subsidiària pel 30% del deute ajornat en els termes que preveu l’Ordre CIN/822/2021, 
i que es limita a 5.527.027,42 euros. 
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9. – (DP-2022-28764) ENCARREGAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona la gestió i administració de la finca situada al carrer Mont d'Orsà núm. 31-
33, de propietat municipal, per a destinar-la a equipament amb ús d'allotjament 
dotacional, d’acord amb les previsions del planejament urbanístic. 

10. – (DP-2023-28792) CEDIR a l’entitat “Agrupament Ferroviari de Barcelona” (NIF 
G60186376), l’ús privatiu del local 2, situat a la planta baixa de la finca del carrer de 
Virgili núm. 45-47, amb la finalitat de destinar-lo a la realització de les activitats 
pròpies de l’entitat, essencialment culturals de l’àmbit ferroviari, per un termini de 
quatre anys, prorrogable per dos anys més per acord exprés de les parts i caràcter 
onerós, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en 
document administratiu. 

11. – (3-009/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-009/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 2.394.795,10 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. 23012791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

12. – (3-012/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-012/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 809.738,06 euros, per atendre diverses 
necessitats: contracte de subministrament d’elements publicitaris en el recinte de la 
Fira de Barcelona amb motiu del Mobile World Congress i el 4 Years From Now i 
projecte “Promoció de la vela entre els infants de la Ciutat 2023-2029”, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient referència comptable núm. 23013091; 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. – (22002205D) ADJUDICAR el contracte núm. 22002205, que té per objecte "Serveis de 
manteniment de les escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats 
situats a l'espai públic 2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible." a 
TK ELEVADORES ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 
3.596.285,05 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
2.972.136,41 euros corresponen al preu net i 624.148,64 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: - un import (IVA inclòs) d'1.798.142,52 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504 - un import (IVA inclòs) 
d'1.798.142,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504. CONDICIONAR la seva realització a l'existència 
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de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import 
de la garantia definitiva en 148.606,82 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. NOTIFICAR la present 
resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva 
formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Oriol Such Basiana, Tècnic del Departament d'Espai Urbà. ALLIBERAR la 
quantitat d'1.022.655,96 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 511.327,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 
511.327,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22721/15331 0504. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

14. – (23SD0008) AUTORITZAR a Barcelona Cicle de l’Aigua SA a concórrer a la convocatòria 
d’ajuts convocada per l’Ordre de TED/934/2022 de 23 de setembre, basada en el 
component 5 del “Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia (prtr) –
convocatòria 2022, per optimitzar el cicle urbà de l’aigua mitjançant la digitalització, 
d’acord amb els informes que obren a l’expedient. NOTIFICAR el present acord als 
interessats. 

Districte de Ciutat Vella

15. – (1BD2022/150) APROVAR inicialment el Projecte de reparacions puntuals de 
l’estructura del conjunt edificat de Can Seixanta, al c. Riereta 18-20-22, al barri del 
Raval (Fase 1, Fase 2 i Fase 3), al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb els Informes Parcials dels Responsables Municipals que 
qualifiquen el projecte amb A o B (favorable amb observacions o condicions en 
execució d’obra) que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es 
donen per reproduïts, amb un pressupost de 2.286.568,61 euros, el 21% de l’impost 
del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya; i 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 d'Horta-Guinardó

16. – (7BC 2022/113) APROVAR definitivament el Projecte executiu actualitzat 
d’urbanització dels entorns del Mercat de la Vall d’Hebron, al districte d’Horta-
Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP) de data 30 de setembre de 2022 amb classificació B (Favorable, amb 
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observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.260.753,03 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; APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les 
instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani 
de les línies de Baixa Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el 
projecte executiu; FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per aprovar i formalitzar el 
conveni específic que apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, 
d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Andreu

17. – (9BD2022/149) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la 
plaça del Rom Cremat, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb una B 
(favorable amb observacions o condicions en fase d’execució d’obres), que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 588.611,49 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la 
Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

18. – (10BC2022/114) APROVAR definitivament el Projecte executiu d’urbanització de 
l’espai públic situat entre el carrer Bolívia i la nau Foseco de La Escocesa, al districte de 
Sant Martí de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP) de data 14 d’octubre de 2022 amb classificació B (Favorable, amb 
observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 645.091,68 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; COMUNICAR-HO a les dependències municipals 
interessades en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

19. – (21000774-004) PRORROGAR per un període comprès des del 17.03.2023 fins al 
16.03.2024, el contracte 21000774 que té per objecte "SERVEI DE GESTIÓ DELS 
TALLERS DEL PIAD", adjudicat a l'empresa SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO 
PRIVADA, amb NIF G64404213, per un import total de 295.994,74 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 61.671,56 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 50.968,23 euros i import 
IVA de 10.703,33 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 
0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
234.323,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
193.655,52 euros i import IVA de 40.667,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

20. – (23XC0027) APROVAR inicialment la modificació de les Bases Generals del Premi Ignasi 
Fina de Salut Laboral, SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un 
termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 30.2 i 
83 de la Llei 39/15 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques i 52 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, TENIR per aprovades 
definitivament aquestes bases generals sempre i quan no s'hagin presentat 
al·legacions durant el període d'informació pública, PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i inserir una referència d'aquest anunci a la Gaseta 
municipal. 

21. – (23S00046-001) APROVAR la Convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”,
“Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa 
d’Educació per a la Justícia Global” per a l’any 2023 de conformitat amb les bases 
reguladores aprovades per Comissió de Govern en data 27 d’octubre de 2022 i 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de novembre de 
2022.CONVOCAR, en règim de concurrència competitiva, l’atorgament de subvencions 
per l’esmentada convocatòria. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, per la Normativa General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOP de data 4 de gener de 
2011, per les Bases reguladores d’aquesta convocatòria, i amb els criteris i requisits 
que s’incorporen en aquesta convocatòria. DETERMINAR com a òrgan instructor el 
detallat a la clàusula 3 de la convocatòria. CONSTITUIR com a òrgan col·legiat de 
Comissió de valoració que ha d’elaborar l’informe preceptiu d’atorgament de les 
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subvencions el previst a la clàusula 6 de la convocatòria. ESTABLIR com a termini per a 
la presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 5.440.000,00 euros amb càrrec a la partida 
48901.23291.0200 del pressupost de l’any 2023 i de 2.320.000,00 euros amb càrrec a 
la partida 48901.23291.0200 del pressupost de l’any 2024. En aquells casos que sigui 
procedent, l’autorització d’aquesta despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal dels exercici/s 
futurs. ORDENAR la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

Districte de Nou Barris

22. – (23000240) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió dels equipaments 
de lleure infantil del Districte de Nou Barris, 2023-2025: Casal Infantil Ciutat 
Meridiana, Casal Infantil Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 23000240, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 565.545,04 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.051.949,77 
euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 514.131,85 euros i 
import de l'IVA de 51.413,19 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 24.649,99 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0608, un import (IVA inclòs) de 291.681,65 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608, un 
import (IVA inclòs) de 249.213,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. CONVOCAR la licitació 
per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

23. – (22XC0410) APROVAR el conveni número 22XC0410, entre l'Ajuntament de Barcelona 
Districte de Nou Barris i la FUNDACION YEHUDI MENUHIN ESPAÑA, amb NIF 
G82260282, amb la finalitat de desenvolupament del Programa MUS-E, pel període 
d'1 any des de la signatura, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de 
concessió directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte esmentat per 
un import de 30.000,00 euros equivalent al 57,01% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 52.620,00 euros, de conformitat amb els articles 
22.2.c) 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 30.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/48903/23111 del pressupost any 2023, a favor de 
FUNDACION YEHUDI MENUHIN ESPAÑA, amb NIF G82260282. REQUERIR l'entitat 
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beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la 
finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria 
de funcionament d'aquesta, justificació dels fons rebuts, i informe d'auditoria en els 
termes fixats en el conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor 
del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Social, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

24. – (23XC0025) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, per a la coordinació i organització de la tercera 
Biennal Ciutat i Ciència, prevista pel mes de febrer de 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR a 
favor del Círculo de Bellas Artes de Madrid, amb NIF G28009116, la despesa per un 
import de 10.890,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/32626 de 
la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat del pressupost de 2023. 
FACULTAR el Tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat 
conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. NOTIFICAR aquest 
acord a les persones interessades en aquest procediment. 

c) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.00 h.
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