
Secretaria General

1/28
CG 10/23 

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 9 de març de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 9 de març de 2023, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Ima. Sra. Janet 
Sanz Cid en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les 
Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, 
Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi 
Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, 
Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón 
Montañés, Joan Ramon Riera Alemany i Núria Carmona Cardoso, assistits pel Secretari 
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusa la seva absència l’Im. Sr. regidor David Escudé Rodríguez.

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

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

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

1. – (602.2022.066L01) El Consell d’Administració de BIMSA, el 9 febrer de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres de reforma del conjunt d'equipaments 
municipals, situat al carrer Mallorca 425, i del mercat de la Sagrada Família, situat al 
carrer Padilla 255-263, al barri de la Sagrada Família, al districte de l'Eixample de 
Barcelona, a la mercantil Jose Antonio Romero Polo, SAU, per un import de 
5.211.304,68 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 
6.305.678,66 euros i una durada de 20 mesos. 
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2. – (602.2022.066L02) El Consell d’Administració de BIMSA, el 9 febrer de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres de reforma del conjunt d'equipaments 
municipals, situat al carrer Mallorca 425, i del mercat de la Sagrada Família, situat al 
carrer Padilla 255-263, al barri de la Sagrada Família, al districte de l'Eixample de 
Barcelona, a la mercantil Voracys, SL, per un import d'1.914.362,67 euros, IVA exclòs, 
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.316.378,83 euros i una durada de 16 
mesos. 

Districte de Sants-Montjuïc

3. – (603.2022.094) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 de febrer de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu per a la millora dels 
camins escolars als entorns de la muntanya de Montjuïc, al districte de Sants-
Montjuïc, a Barcelona, a la mercantil Obres I Projectes Catalunya, SL, per un import de 
681.320,21 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 824.397,45 
euros i una durada de 6 mesos. 

Districte de Nou Barris

4. – (608.2023.005) El Director General de BIMSA, el 10 de febrer de 2023, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu 
actualitzat de les escales a l'Avinguda dels Rasos de Peguera, a Ciutat Meridiana, al 
districte de Nou Barris, Barcelona, amb un pressupost de licitació de 524.820,50 euros, 
IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 635.032,80 euros i un valor 
estimat de 629.784,60 euros, IVA exclòs i una durada de 5 mesos. 

Districte de Sant Martí

5. – (610.2022.125) El Conseller Delegat de BIMSA, el 14 de febrer de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu per la 
implementació d'una àrea de joc singular, al districte de Sant Martí, a la mercantil 
Ambitec Servicios Ambientales, SAU, per un import de 478.457,30 euros, IVA exclòs, 
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 578.933,33 euros i una durada de 3 
mesos. 

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

6. – (22000109) Resolució del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de 
Barcelona en data 28.09.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació dels "serveis 
de manteniment i evolució d'arquitectura d'aplicacions informàtiques (AM) de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", amb 
núm. de contracte 22000109, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 5.659.666,67 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 8.860.826,43 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
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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 4.677.410,47 euros i import de l'IVA de 982.256,20 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 996.875,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 345.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) d'1.534.999,99 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 498.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) d'1.534.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 430.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 319.791,69 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l'art. 103 de la LCSP i de conformitat amb la motivació continguda a l'informe emès 
pels serveis tècnics de la Direcció d'Operacions i Sistemes de l'IMI que consta a 
l'expedient. FACULTAR el Gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, 
d'acord amb els seus Estatuts, en virtut de la delegació de la Presidència en data 17 de 
juny de 2019, per a l'adopció de tots els actes derivats d'aquesta licitació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Govern. 

7. – (23000004) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 09.02.2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de "Manteniment i 
monitorització de tots els elements d'electrònica que permeten la connectivitat de 
qualssevol dels dispositius de comunicacions a la xarxa corporativa municipal així com 
el manteniment del seu inventari, gestió d'equips en garantia de fabricant i 
determinades actuacions considerades especials, amb mesures de contractació 
pública sostenible.", amb núm. de contracte 23000004, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 387.472,56 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 800.563,14 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 320.225,26 euros i import de l'IVA de 
67.247,30 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 118.364,91 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21601/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 193.736,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21601/92612 0900 i un import (IVA inclòs) de 75.371,37 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21601/92612 0900; 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. 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i 



4/28
CG 10/23 

d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció d'Operacions i Sistemes 
de l'Institut Municipal d'Informàtica que consta a l'expedient. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. 

8. – (23000008) Resolució del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de 
Barcelona en data 02.02.2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de 
"Manteniment i Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de l'Oficina Virtual de 
Tràmits (OVT) de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible.", amb núm. de contracte 23000008, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
4.328.521,02 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat de 7.165.338,98 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
3.577.290,10 euros i import de l'IVA de 751.230,92 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 150.244,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 169.011,20 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 573.210,74 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 1.320.278,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 573.210,74 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 920.278,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 238.837,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 383.449,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900; 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. 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i 
d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció de Desenvolupament de 
l'Institut Municipal d'Informàtica que consta a l'expedient. FACULTAR el Gerent de 
l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, d'acord amb els seus Estatuts, en virtut 
de la delegació de la Presidència en data 17 de juny de 2019, per a l'adopció de tots 
els actes derivats d'aquesta licitació. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. 

9. – (23000017) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 15.02.2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de "serveis de 
Manteniment i Evolució de les aplicacions Informàtiques (AM) en entorn J2EE, .Net i 
Client/Servidor de l'àmbit de la Gerència de Recursos i la Gerència Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", amb 
núm. de contracte 23000017, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 3.178.658,41 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 4.979.024,38 
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euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 2.626.990,42 
euros i import de l'IVA de 551.667,99 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 90.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 510.057,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 
0900, un import (IVA inclòs) de 175.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 
930.114,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 175.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 930.114,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 58.333,33 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 310.038,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900; 
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. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i d'acord amb 
l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció de Desenvolupament de l'Institut 
Municipal d'Informàtica que consta a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. 

10. – (23000022) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 24.02.2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de "manteniment i 
Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de la Gerència de Seguretat i Prevenció 
(GSP) de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible", 
amb núm. de contracte 23000022, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.984.792,52 euros 
(IVA inclòs) i un valor estimat de 4.826.933,24 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, 
amb pressupost net 2.466.770,68 euros i import de l'IVA de 518.021,84 euros; i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 327.666,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 
60.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 782.949,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 210.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 839.419,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 290.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 349.757,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
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l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900 i un import (IVA inclòs) de 125.000,01 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900; 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. 
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i 
d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció de Desenvolupament de 
l'Institut Municipal d'Informàtica que consta a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. 

11. – (22000069) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 23.02.2023: ADJUDICAR el contracte núm. 22000069, que té per objecte els 
serveis per la realització de la conversió a SAP S4/HANA del SAP TRM ECC 6.0 de 
l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a 
l'empresa NTT DATA SPAIN, SLU amb NIF B82387770 de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que 
ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 581.660,31 
euros IVA inclòs, dels quals 480.711,00 euros corresponen al preu net i 100.949,31 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: - un import (IVA inclòs) de 126.394,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900. - un 
import (IVA inclòs) de 455.265,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
INICIAR l'execució del contracte un cop hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l'adjudicació, sempre i quan no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de l'execució o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. Finalitzat el termini per a la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació, es comunicarà fefaentment a l'adjudicatari, per 
resolució de l'òrgan de contractació, la data d'inici per a l'execució dels serveis que 
conformen l'objecte d'aquest contracte. 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. Rafa López 
Barbero. ALLIBERAR la quantitat de 145.415,16 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 31.598,71 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900; un 
import (IVA inclòs) de 113.816,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió de govern. 

12. – (22000082) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 24.02.2023: ADJUDICAR el contracte núm. 22000082, que té per objecte el 
serveis de Manteniment i Evolució de les aplicacions Informàtiques (AM) de 
Procediments i Tramitació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, a l'empresa CONSULTIA IT, SL amb NIF B82745076 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 
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avantatjosa, per un import màxim de 1.512.077,69 euros IVA inclòs, dels quals 
1.249.650,98 euros corresponen al preu net i 262.426,71 euros a l'IVA del 21%, i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats; Gestor/a de servei/Cap de projecte: 38,75 
euros; Arquitecte J2EE / Responsable tècnic/a de seguretat: 39,00 euros; Analista 
J2EE: 35,98 €; Analista programador/a J2EE: 33,21 euros; Programador/a J2EE: 23,19 
euros. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: - un import (IVA inclòs) de 307.695,66 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900. - un 
import (IVA inclòs) de 150.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/64125/92612 0900. - un import (IVA inclòs) de 424.503,37 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900. - un import (IVA inclòs) de 170.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/64125/92612 0900. - un 
import (IVA inclòs) de 424.503,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900. - un import (IVA inclòs) de 35.375,29 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 62.482,55 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. 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. DECLARAR la improcedència de la revisió de 
preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i d'acord amb l'informe emès pels serveis 
tècnics de la Direcció de Desenvolupament de l'Institut Municipal d'Informàtica que 
consta a l'expedient. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Alex Alfonso 
Minguillón. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Govern de 
l'Ajuntament de Barcelona. 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. 

13. – (23000022) Resolució de la Gerència de l'Institut Barcelona Esports de 23.02.2023: 
INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de logística i infraestructures 
per a l'organització dels esdeveniments que li corresponen a la ciutat de Barcelona 
com a seu de la Vuelta 2023", amb núm. de contracte 23000022, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert harmonitzat, amb un 
pressupost base de licitació de 922.535,69 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
762.426,19 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 762.426,19 euros i 
import de l'IVA de 160.109,50 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària que 
s'indica en aquest document del pressupost de despeses de l'exercici 2023. 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

14. – (23000020) Resolució del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona de 20.02.2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de "SERVEI DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS DE 
L'INSTITUT MUNICIPAL DE BARCELONA (2023-2028)", amb núm. de contracte 
23000020, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 3.965.664,45 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció d'un sistema mixt de preus, part preus unitaris i part preu global, i un valor 
estimat de 8.849.003,33 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, LOT 1 -
ZONA A (53 Equipaments), per un import d'1.967.375,03 euros IVA inclòs; - LOT núm. 
02, LOT 2 - ZONA B (59 Equipaments), per un import d'1.998.289,42 euros IVA inclòs; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 3.277.408,64 euros i import de l'IVA de 
688.255,81 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 387.902,94 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21200/32020 0001, un 
import (IVA inclòs) de 372.914,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21200/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 111.669,42 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/63201/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 223.338,85 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63201/32020 0001, un 
import (IVA inclòs) de 111.669,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/63201/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 118.929,07 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/63201/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 237.858,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63201/32020 0001, un 
import (IVA inclòs) de 118.929,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/63201/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 775.805,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21200/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 387.902,93 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21200/32020 0001, un 
import (IVA inclòs) de 745.829,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21200/32020 0001, un import (IVA inclòs) de 372.914,69 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21200/32020 0001; 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 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. DELEGAR en el 
gerent de l'IMEB l'adjudicació del contracte, d'acord amb el què preveu l'article 9.4 
dels Estatuts de l'IMEB. FACULTAR en el gerent de l'IMEB per a la signatura del 
corresponent contracte, així com també per la resolució de totes aquelles qüestions 
incidentals derivades de l'execució del mateix, excepte acordar la seva resolució. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Govern. 
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b) Informes

C) Part Decisòria

a) Declaracions en expedients de contractació

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

1. – Punt 10, expedient núm. 22003515: contractació dels serveis per a la realització 
d'estudis d'opinió d'interès de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant enquestes o 
reunions de grup, amb un valor estimat de 5.828.247,93 euros; 

Punt 11, expedient 22004273: contractació dels serveis de procuradoria i la gestió 
documental de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona en 
relació amb el propi Ajuntament, així com tots els ens de dret públic i de dret privat 
que en depenguin, amb un valor estimat d'1.119.421,47 euros;

Punt 45, expedient núm. 23C00003: concessió de serveis per la gestió i explotació del 
Camp Municipal de Futbol de Porta, ubicat al passeig Andreu Nin 22-25 / av. 
Meridiana 389-407, amb un valor estimat de 712.768,08 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 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 



10/28
CG 10/23 

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. – (253/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Urbanisme de la Gerència 
d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Cap de Departament 
d'Informació i Documentació (codi de lloc: 26FAXCCCD01), i l’activitat pública com a 
docent a l’Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs 
‘’Postgrau d’especialització en l’administració pública per a tècnics i arquitectes –
preparació d’oposicions públiques per a arquitecte superior‘’, des del 03/10/2022 fins 
al 09/03/2023. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions 
públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 21 de juny de 2018, que declara d’interès 
públic la segona activitat pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, 
seminaris professionals organitzats per administracions i universitats públiques i 
corporacions de Dret Públic (Gaseta Municipal de data 29/06/2018). La dedicació 
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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. Les necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es podran veure 
afectades per la realització de la segona activitat. La present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (285/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Villalvilla Berenguer 
(mat. 78910) entre la seva activitat municipal com funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al 
Departament de Desenvolupament de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Informació (codi de lloc: 
22FA1BIBA12), i l’exercici de l’activitat docent com a professor col·laborador 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. 

4. – (13/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Llopart Casas (mat. 
80265) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la 
categoria professional de Gestor d'Administració General, amb destinació a la 
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Gestor 
d'Administració General (codi de lloc: 20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
propi com a gestor a nivell fiscal i comptable. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (16/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica Batalla Farré 
(mat. 76549) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
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treball de Tècnica Superior en Arquitectura (codi de lloc: 22FA1BIBA03), i l’activitat de 
docent com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
pel curs acadèmic 2022-2023, des del 28/09/2022 fins al 24/02/2023. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a 
professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
acadèmic 2022-2023, i la que es va autoritzar en data 29/09/2022 per la Comissió de 
Govern, per l’exercici de l’activitat privada per compte propi com a arquitecta, no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 
atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada 
a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (14/2023 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oscar Navarro 
Navarro (mat. 6100289), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a La Direcció de 
Teixit Cultural de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant el lloc de treball 
d’Auxiliar Administratiu, codi del lloc [14FC2BIBA01] i l’activitat privada per compte 
propi de comunicació, publicitat, disseny gràfic i esdeveniments. 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. – (2023/27 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Angeles 
Anton Argudo (mat. 32100048), entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació, 
amb destinació al departament de Comunicació i Premsa de l’Institut Barcelona 
Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'Informació (codi de lloc: 
22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compti propi d’assessorament i creació de 
continguts relacionats amb el sector tecnològic/energètic. 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 
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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. 

8. – (01/2023 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amanda Blanch 
Guillem (mat. 11100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al 
departament de Zona Sud de gestió de contractes i comunitats de l’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
administrativa (codi 14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a 
Coordinadora General de Màster de Psicologia Forense i Criminal a l’Institut de 
Formació Continua – IL3, durant el curs 2022-2023, des del 30 de setembre de 2022 i 
fins al 28 de setembre de 2023. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal 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. 

9. – (52/2023) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia 
Urbana, tal i com es detalla als annexos que consten a l’expedient amb efectes 1 de 
març de 2023. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

10. – (22003515) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc que té com a 
objecte establir les condicions procedimentals i d'execució per a la contractació dels 
serveis per a la realització d'estudis d'opinió d'interès de l'Ajuntament de Barcelona 
mitjançant enquestes o reunions de grup, amb núm. de contracte 22003515, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost de despesa estimat de 3.081.100,00 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 5.828.247,93 euros, distribuït en els 
següents lots: - LOT núm. 01, Lot 1 Enquestes telefòniques, per un import de 
708.499,99 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Lot 2 Enquestes presencials, per un import 
d'1.859.879,91 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Lot 3 Enquestes on-line, per un import 
de 425.720,10 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Lot 4 Estudis qualitatius, per un import 
de 87.000,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, així 
com els annexos, reguladors de l'acord marc; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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11. – (22004273) INICIAR l'expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 
procuradoria i la gestió documental de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament 
de Barcelona en relació amb el propi Ajuntament, així com tots els ens de dret públic i 
de dret privat que en depenguin, amb núm. de contracte 22004273, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 315.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 
unitaris i un valor estimat d'1.119.421,47 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, 
amb pressupost net 260.330,58 euros i import de l'IVA de 54.669,42 euros; i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 183.750,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22605/92014 0705, un import (IVA inclòs) de 
131.250,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22605/92014 0705; 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'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (23XC0079) APROVAR el Protocol/Carta d'Intencions entre el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Consell Internacional 
d'Arxius i l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de 
Catalunya amb l'objectiu de crear un marc de compromís entre les parts signants per 
prosseguir amb l'organització del Congrés Internacional d'Arxius que es celebrarà a 
Barcelona l'any 2025. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Bonet Rull, Tinenta d'Alcaldia de 
l'Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, per 
a la signatura del present Protocol/Carta d'Intencions i de tots els documents que se'n 
derivin. 

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

14. – (0192/23) APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria del 
programa de subvencions intermedia locals de l'Ajuntament de Barcelona en el marc 
del programa "Amunt persianes-intermediació per a la instal·lació d'activitat 
econòmica a locals buits". ORDENAR la publicació de les esmentades Bases i la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, així com la inserció d’una referencia 
d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE les bases a informació pública 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;83 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. APROVAR definitivament 
aquestes Bases sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període 
d’informació pública que facin necessària la seva modificació. APROVAR, condicionada 
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a la prèvia aprovació definitiva de les bases reguladores, la convocatòria 2023 per la 
concessió de les subvencions del programa intermedia locals de l'Ajuntament de 
Barcelona en el marc del programa "Amunt persianes-intermediació per a la 
instal·lació d'activitat econòmica a locals buits". AUTORITZAR, condicionada a la prèvia 
aprovació definitiva de les bases reguladores, la despesa de 220.000,00 euros per al 
Programa de subvencions intermedia locals de l'Ajuntament de Barcelona en el marc 
del programa "Amunt persianes-intermediació per a la instal·lació d'activitat 
econòmica a locals buits", amb càrrec a la partida 0700 44400 43311 del pressupost 
municipal per a l’any 2023. CONVOCAR el procediment de règim de concurrència no 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions per a la intermedia locals de 
l'Ajuntament de Barcelona en el marc del programa "Amunt persianes-intermediació 
per a la instal·lació d'activitat econòmica a locals buits". OBRIR el termini de 
presentació de sol·licituds, de de l’endemà de l’aprovació definitiva de les bases, fins 
el dia 30 de setembre de 2023. DESIGNAR a Barcelona activa com a entitat 
col·laboradora, d’acord amb el previst en l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i l’article 18 i següents del RD 887/2006, de 
21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de 
Subvencions, que actuarà en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona , 
col·laborant a tots els efectes relacionats amb la gestió de la subvenció, excepte el 
lliurament i la distribució dels fons públics als beneficiaris. 

15. – (SD-016-2023) APROVAR la convocatòria 2023 del Premi Creamedia, programa 
d’acompanyament a startups en fases inicials que desenvolupin una activitat en 
aquest sector econòmic, d’acord amb les bases reguladores del premi, aprovades per 
la Comissió de Govern en sessió de data 11 de novembre del 2021; CONVOCAR 
l’atorgament del premi Creamedia 2023; ESTABLIR que el termini de presentació de 
candidatures s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i 
finalitzarà el dia 16 de juny del 2023, a les 23:59 hores; PUBLICAR la convocatòria al 
BOPB i a la Gaseta Municipal; ENCARREGAR a BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a ens 
executor de les polítiques d’emprenedoria, empresa i ocupació de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord amb allò que preveu l’apartat setè de les bases reguladores del 
premi, la gestió del procediment -excepte la seva resolució- i el pagament del 
Premi Creamedia 2023. 

16. – (22XC0360) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Associació Pangea Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, que té per objecte 
la cessió de dispositius digitals en desús per tal de canalitzar-los cap a persones o 
entitats que els reutilitzin, prioritzant entitats d'interès social i col·lectius en situació 
d'exclusió digital o de vulnerabilitat. FACULTAR l'Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, Tinenta 
d'Alcaldia de l'Àrea d'Economia, Treball, Competivitat i Hisenda, per a la signatura del 
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

17. – (23XC0055) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Districte de Ciutat 
Vella de l'Ajuntament de Barcelona per la Fira d'artesania de l'avinguda del Portal de 
l'Àngel. FACULTAR el Regidor del Districte de Ciutat Vella per a la signatura d'aquest 
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
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18. – (DP-2023-28883) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a la Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) (NIF A-08905580), la propietat 
superficiària corresponent a l’immoble situat al carrer de la Selva núm. 59-61, que 
ostenta l’esmentada societat en virtut de dret real de superfície constituït al seu favor 
per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de desembre de 2005 i 
formalitzat en escriptura pública de 30 de juny de 2006 davant el Notari de Barcelona 
senyor Miguel Alvarez Angel, amb número de protocol 2.277; adquisició que es 
concreta en 48 habitatges de lloguer per a gent jove (entitat 2 de la promoció amb un 
coeficient del 65,68 per cent i finca registral 17.379 del Registre de la Propietat núm. 2 
de Barcelona) i 36 places d’aparcament per a cotxes i 32 places d’aparcament per a 
moto (entitat 1 de la promoció amb un coeficient del 17,83 per cent i finca registral 
17.378 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona); APROVAR, com a preu 
conjunt de la compravenda l'import de 3.323.921,00 euros, més l’IVA corresponent, 
per import de 10.909,18 euros relatiu a 18 places d’aparcament; AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR el preu de la compravenda, més l’IVA corresponent, per un 
import total de 3.334.830,18 euros, amb càrrec de l’aplicació 0701 62246 15211 del 
pressupost per a l’any 2023, a favor de la propietària Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió S.A. (REGESA) (NIF A-08905580); ABONAR 
aquest preu, més l’IVA corresponent, a la propietària en el moment de formalització 
de l’escriptura pública de compravenda; FORMALITZAR la compravenda, prèvia 
cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; 
i INCORPORAR aquest béns a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com 
a béns patrimonials afectats al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; i ADSCRIURE a 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona de conformitat amb el 
que preveu l'article 15.2 dels seus Estatuts i en el marc de les finalitats i funcions que li 
corresponen, la gestió i administració les esmentades entitats d’acord amb el destí, 
terminis i condicions de la qualificació definitiva de la promoció; mantenint 
l’Ajuntament la propietat dominical de les mateixes, que conservaran el seu caràcter 
com a béns patrimonials afectats al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; amb l’obligació 
d’aquest Institut d’assumir totes les despeses de manteniment, conservació, millora, 
vigilància, reparació, protecció jurídica i defensa, així com l’amortització comptable de 
les mateixes. 

19. – (DP-2023-28884) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a la Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) (NIF A-08905580), la propietat 
superficiària corresponent a 44 places d’aparcament (1 per a minusvàlid), situades a 
les plantes subterrànies (-1 i -2) de la finca situada al carrer de la Selva núm. 57, que 
ostenta l’esmentada societat en virtut de dret real de superfície constituït al seu favor 
per acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial en sessió de 
12 de juliol de 2006 i formalitzat en escriptura pública de 2 d’octubre de 2006 davant 
el Notari de Barcelona senyor Miguel Álvarez y Angel, amb número de protocol 3.137; 
adquisició que es concreta en 44 places d’aparcament, que representen un coeficient 
total del 79,30%. del total de 55 places d’aparcament que integren el total subsòl 
desenvolupat en dues plantes subterrànies que s’incardinen a la finca registral 10.925 
de la secció 3a del Registre de la Propietat núm. 27 de Barcelona; APROVAR, com a 
preu conjunt de la compravenda l'import de 665.420,00 euros, relatiu a 44 places 
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d’aparcament; AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR el preu de la compravenda per un 
import total de 665.420,00 euros, amb càrrec de l’aplicació 0701 62262 15211 del 
pressupost per a l’any 2022, a favor de la propietària superficiària Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA) (NIF A-08905580); ABONAR 
aquest preu a favor de la propietària superficiària, en el moment de formalització de 
l’escriptura pública de compravenda; FORMALITZAR la compravenda, prèvia 
cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; 
i INCORPORAR aquests béns a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal com 
a béns patrimonials afectats al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; i ADSCRIURE a 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, de conformitat amb el 
que preveu l'article 15.2 dels seus Estatuts i en el marc de les finalitats i funcions que li 
corresponen, la gestió i administració les esmentades entitats d’acord amb el destí, 
terminis i condicions de la qualificació definitiva de la promoció; mantenint 
l’Ajuntament la propietat dominical de les mateixes, que conservaran el seu caràcter 
com a béns patrimonials afectats al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; amb l’obligació 
d’aquest Institut d’assumir totes les despeses de manteniment, conservació, millora, 
vigilància, reparació, protecció jurídica i defensa, així com l’amortització comptable de 
les mateixes. 

20. – (DP-2023-28808) CEDIR a l’Associació Sociocultural Can Mariner, amb NIF G67518720, 
l’ús privatiu del local baixos situat a la finca del carrer Sicília núm. 275-277 cantonada 
passatge Mariner núm. 13-17, amb la finalitat de destinar-lo a la realització de les 
activitats pròpies de l’entitat, per un termini d’un any, prorrogable per un any més per 
acord exprés de les parts i caràcter onerós, d’acord amb les condicions del document 
que consta a l'expedient, 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. 

21. – (DP-2023-28862) CEDIR l’ús privatiu, mitjançant subarrendament, del local de la finca 
de la plaça de la Vila de Gràcia núm. 6, 1a. planta, a favor de l’Associació la Insòlita, 
Xarxa de Cooperació Feminista, amb NIF G06961791, amb la finalitat de destinar-lo a 
desenvolupar els projectes i a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, de 
caràcter onerós i per un termini de 4 anys prorrogable per dos anys més per acord 
exprés de les parts, i condicionat en tot cas a la vigència del contracte d’arrendament 
del local que ostenta l'Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les condicions del 
document que consta a l'expedient i 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. 

22. – (DP-2023-28876) CEDIR l’ús, mitjançant subarrendament, dels locals botiga segona i 
tercera situats al carrer Vallcivera núm. 12, grafiats en el plànol que s’inclou en 
l’expedient, a favor de Cruz Roja Española, amb caràcter onerós, fins el dia 14 
d'octubre de 2023, per a destinar-los a centre de distribució d'aliments, d’acord amb 
les condicions que consten a l'expedient i que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en document 
administratiu. 
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23. – (3-027/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-027/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 2.140.723,66 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. 23022391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

24. – (22004059D) ADJUDICAR el contracte núm. 001_22004059, que té per objecte el 
Servei de recollida d’animals morts, lliurats en domicilis o entitats particulars per 
usuaris i usuàries del servei, per centres veterinaris o similars, o trobats a la via pública 
i/o edificis municipals, a la ciutat de Barcelona, realitzat per un equip especialitzat, 
amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa CORPORACIÓN CLD 
SERVICIOS URBANOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, amb NIF B08173411, 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 import 
596.006,87 euros (IVA inclòs), dels quals 541.824,43 euros corresponen al preu net i 
54.182,44 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 299.909,16 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0502 
D/22732/16311, un import (IVA inclòs) de 61.898,37 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0502 D/22732/16311, un import (IVA 
inclòs) de 234.199,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0502 D/22732/16311. CONDICIONAR la seva realització a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import 
de la garantia definitiva en 27.091,22 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu 
del contracte. 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 d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de 
Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Victoria 
Plumed Gomez. ALLIBERAR la quantitat de 31.753,11 (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 12.477,31 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0502 D/22732/16311, un 
import (IVA inclòs) de 15.978,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària 0502 D/22732/16311, un import (IVA inclòs) de 3.297,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0502 
D/22732/16311. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
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25. – (22003109L001D) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 001_22003109L001 que 
té per objecte els Serveis de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, 
informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2023-2027, amb mesures de 
contractació pública sostenible (Lot 01 - Zona Oest), a l'empresa SEÑALIZACIONES Y 
BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, SA amb NIF A80221971, per ser l'oferta presentada 
anormalment baixa o desproporcionada, d'acord amb els informes i documentació 
que obren a l'expedient. ADJUDICAR el contracte núm. 001_22003109L001, que té per 
objecte els Serveis de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, 
informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2023-2027, amb mesures de 
contractació pública sostenible (Lot 01 - Zona Oest), a l'empresa TEVASEÑAL, SA, amb 
NIF A23377674, 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, 
d'acord amb els preus unitaris oferts amb una baixa del 29,28%, i per un import 
màxim de 4.400.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 3.636.363,64 euros corresponen 
al preu net i 763.636,36 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
916.666,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un 
import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22720/13414, un import (IVA inclòs) de 183.333,33 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414. CONDICIONAR la 
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 181.818,18 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 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
d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Pere Malgrat i Bregolat. DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

26. – (22003109L002D) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 001_22003109L002 que 
té per objecte els Serveis de manteniment de la senyalització horitzontal, vertical, 
informativa urbana i abalisament de seguretat viària 2023-2027, amb mesures de 
contractació pública sostenible (Lot 02 - Zona Est), a l'empresa TEVASEÑAL, SA, amb 
NIF A23377674, per ser l'oferta presentada anormalment baixa o desproporcionada, 
d'acord amb els informes i documentació que obren a l'expedient. ADJUDICAR el 
contracte núm. 001_22003109L002, que té per objecte els Serveis de manteniment de 
la senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat 
viària 2023-2027, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 02 - Zona Est), 
a l'empresa SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, SA amb NIF 



20/28
CG 10/23 

A80221971, 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, d'acord 
amb els preus unitaris oferts amb una baixa del 31,24%, i per un import màxim de 
4.400.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 3.636.363,64 euros corresponen al preu net 
i 763.636,36 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 916.666,67 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22720/13414, un import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA 
inclòs) d'1.100.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària 0504 D/22720/13414, un import (IVA inclòs) d'1.100.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22720/13414, un import (IVA inclòs) de 183.333,33 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22720/13414. CONDICIONAR la 
seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 181.818,18 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 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 
d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Pere Malgrat i Bregolat. DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

27. – (21000372L03-002) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
21000372L03-002 que té per objecte els "Serveis de conservació i manteniment dels 
Edificis, Parcs i Monuments Històric Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-
2025), amb mesures de contractació pública sostenible - Lot 3-Edificis", adjudicat a 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL., amb NIF B62554035, per un import 
màxim de 197.750,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 197.750,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 163.429,75 euros i import IVA de 34.320,25 amb tipus impositiu 21,00% 
a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. FIXAR en 8.171,49 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

28. – (20001131-003) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
20001131-003 que té per objecte el "Servei d'assistència tècnica a la contracta de 
manteniment d'aparells elevadors situats a l'espai públic conjuntament amb les 
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contractes vinculades a aquest servei com son la neteja i el manteniment del 
telecomandament; i Servei d'assistència tècnica per a la contracta del servei de 
tanques per a actes a la ciutat de Barcelona 2020-2022, amb mesures de contractació 
pública sostenible", adjudicat a l'empresa TUV SUD IBERIA SA, amb NIF A81670614, 
per un import màxim de 40.561,31 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 40.561,31 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 33.521,74 euros i import IVA de 7.039,57 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. FIXAR 
en 1.676,09 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia 
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

29. – (21XC0015-001) APROVAR l'Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en el marc del 
desenvolupament dels "Programes Superilla Barcelona i Protegim les escoles", que fou 
aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 4 de març de 2021 i signat 
per les parts en data 9 de març de 2021, d'acord amb la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per Decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 
2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 66.100,21 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/0505/46406/15141 del pressupost municipal de 
l'exercici 2023, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb NIF 
P0800258F, per fer front a les despeses derivades d'aquesta addenda; i FACULTAR 
l'Arquitecte en Cap de l'Ajuntament de Barcelona per la seva signatura i la 
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució de la present 
addenda. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

Districte de Ciutat Vella

30. – (22PL16962) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per establir la titularitat pública de 
l’equipament situat a les parcel·les de la plaça Sant Felip Neri 3, 4 i 6 al Districte de 
Ciutat Vella, d’iniciativa pública, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes. SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

31. – (1BC2022/237) APROVAR el Projecte d’actualització separata projecte tram 1 - fase A 
del sostre enteixinat del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona (projecte 
restauració i projecte de mitjans auxiliars i ajudes de paleta), al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte 
que qualifica el projecte amb una A (favorable) que figura a l'expedient administratiu i 
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que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 554.773,91 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 l'Eixample

32. – (23PL16971) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la remodelació del centre 
comercial “El Triangle”, promogut per DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH, 
sucursal en España. EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes. SOTMETRE’L al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (21g408) APROVAR, a l’empara de l’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l'apoderament especial atorgat 
per escriptura pública de data 18 de gener de 2023, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Notaris de Catalunya, el senyor Camilo-José Sexto Presas, amb 109 del seu 
protocol, a favor de l’entitat mercantil Acciona Inmobiliaria, SL unipersonal, per tal 
d’executar el text refós del Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, 
del Polígon d’actuació urbanística delimitat pel Pla de millora urbana del sector 2 de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l'ajust del Pla de la Marina del 
Prat Vermell, aprovat definitivament per la Comissió de Govern el 6 d'octubre de 
2022. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un 
dels diaris de més circulació de la mateixa, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun 
dels interessats. DONAR TRASLLAT a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de la documentació relacionada a l’article 
192 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, als efectes de la inscripció, en el Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores, de l’escriptura d’apoderament. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

34. – (23PL16985) APROVAR el Conveni per a la concreció del contingut de la MPGM a l’Illa 
de les Tres Xemeneies, al districte de Sants-Montjuïc, entre l'Ajuntament de Barcelona 
i Conren Tramway Tres, SL, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis 
d'Actuació Urbanística, que consta a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de 
motivació. SOTMETRE'L al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes de 
conformitat amb l'article 104 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al web municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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Districte de les Corts

35. – (22g238) FIXAR en tràmit d’avinença, d’acord amb l’establert a l’art. 24 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa, la quantitat de 685.291,00 euros com a preu just per tots els 
conceptes, inclòs el 5% del premi d’afecció, per l’expropiació del local C de la finca del 
carrer Danubi, 6-28, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter local 
protegit (clau 6b(p)), equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter 
local protegit (clau 7b(p)), i parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b), 
per la Modificació del Pla General Metropolità, a l’illa delimitada pels carrers de 
Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i Travessera de les Corts, i la Modificació del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Històric-artístic de la ciutat de Barcelona, Districte 
de Les Corts, aprovades definitivament el 4 d’octubre de 2021, i publicades a efectes 
d’executivitat al DOGC de 24 de novembre de 2021. APLICAR l’esmentada quantitat 
amb càrrec al projecte núm. P.04.6822.02 del Pressupost de l’Entitat pública 
empresarial Institut Municipal d’Urbanisme. PAGAR la quantitat de 685.291,00 euros a 
UTC Clima Servicio y Controles Iberia, Sociedad Limitada, un cop acrediti el domini i 
llibertat de càrregues de la finca objecte d’expropiació, o, altrament dipositar-la a la 
Tresoreria Municipal i, un cop fet això, ocupar l’immoble 

Districte d'Horta-Guinardó

36. – (7BD2022/161) APROVAR inicialment el Projecte d’arranjament i millora del carrer 
Albert Llanas i carrer Miquel dels Sants Oliver, al barri de Can Baró, al Districte 
d’Horta-Guinardó, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic de 
Projecte (ITP) de 10 de febrer de 2023 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 2.412.736,88 euros, 
el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; NOTIFICAR als interessats en aquest 
procediment; SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Andreu

37. – (23SD0017PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització dels entorns de la Clínica Sant 
Jordi”, al Districte de Sant Andreu, inclòs dins l’àmbit del Pla Especial Urbanístic i de 
Millora Urbana de la finca situada al carrer de Cinca, núm. 24-30 (Clínica Sant Jordi), 
que fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió 
de 28 de febrer de 2014 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 25 de 
març de 2014) i, promogut per INVERSIONES HM ESTE, SL, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (amb classificació B, favorable amb observacions o condicions 
d'execució d'obra) de 15 de febrer de 2023, que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost per al coneixement 
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de l’administració d’1.165.265,44 euros, el 21% de l’Impost del Valor Afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de 
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més 
circulació de la província. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

38. – (21g268) DESESTIMAR per improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 1r de 
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei 
formulat pel senyor Josep Viñals Iglesias i la senyora Helena Viñals Iglesias, en data 23 
de juny de 2021 presentat en el Registre d’aquest Ajuntament, en relació a la finca 
núm. 10-12 del carrer Doctor Balari i Jovany, qualificada d’equipaments de nova 
creació de caràcter local (Clau 7b) en virtut de la MPGM a l'àrea del nucli antic del 
barri de Sant Andreu (casc centre històric) aprovat definitivament el 12 d’abril de 
2013, publicada al DOGC el 28 de maig de 2013, inclosa en l’actuació aïllada 03 a 
executar pel sistema d’expropiació, pels motius que figuren a l’informe del 
Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de 14 de febrer de 2023, que a efectes de motivació 
s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït. NOTIFICAR la present 
resolució a les persones interessades pel seu coneixement i efectes oportuns. 

39. – (21PL16837) APROVAR l’addenda al conveni urbanístic corresponent a l’àmbit de 
l’antiga fàbrica de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, d’iniciativa 
municipal; de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística, que consta a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació. 
SOTMETRE-LA al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, de conformitat amb 
l'article 104 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, mitjançant la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al web municipal. 

40. – (22PL16963) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l'adequació de l'edifici de 
l'escola Molí de Finestrelles situada al carrer Guardiola i Feliu número 9, del municipi 
de Barcelona, al districte de Sant Andreu, d’iniciativa pública, promogut pel Consorci 
d’Educació de Barcelona. EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes. SOTMETRE’L al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

41. – (9BC2022/071) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a les actuacions de 
millora puntuals als Jardins de Can Fabra, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que qualifica el 
projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que 
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figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 529.133,03 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a 
l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a 
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Martí

42. – (22g296) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 168.2 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’Operació 
Jurídica Complementària del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica, del Polígon d’Actuació Urbanística 2 del Pla de Millora Urbana de 
l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer 
de Provençals de Barcelona, aprovat definitivament en sessió de la Comissió de 
Govern de 16 de setembre de 2021, que té únicament per objecte, un trasllat de 200 
metres edificables de la finca FR2 a la finca FR3 i l’ajust del compte de liquidació 
provisional, pels motius que justificadament i raonada consten en l’informe emès pel 
Departament de Reparcel·lacions de 27 de febrer de 2023, que consta en l’expedient i 
es que es dona per reproduït. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i 
en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots 
els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

43. – (10BC 2022/221) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de l'adequació 
dels locals del Moll de Mestral del Port Olímpic, de la pèrgola davant dels locals i de la 
reposició del paviment a cota ciutat, al Districte de Sant Martí de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
i d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 1 de desembre de 2021 amb 
classificació B (Favorable, amb condicions a aplicar durant la fase d’execució de 
l’obra); l’Informe d’Aprovació Tècnica de Projecte (CTP) de 14 de maig de 2021 amb 
classificació B (Favorable amb condicions a aplicar durant la fase d’execució de l’obra o 
de posada en funcionament de l’activitat) així com el dos annexos que incorpora 
l’esmentada CTP de dates 4 de novembre de 2021 i 6 de febrer de 2023; l'Informe 
Tècnic de la Direcció Tècnica d’Edificació de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que 
figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 
per un import de 8.762.984,71 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de restar al 
Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA 10.476.931,90 euros, el 21% 
d'IVA inclòs) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 10 de 
març de 2022, l'import de les modificacions proposades (-1.713.947,19 euros, el 21% 
d'IVA inclòs) consistents principalment en: canvis sol·licitats per part de Barcelona 
Serveis Municipals (BSM) en relació amb el programa funcional previst inicialment als 
locals del costat Gregal del Moll de Mestral del Port Olímpic dissenyats inicialment 
com a locals destinats a nous espais de coworking (HUB) amb acabats interiors, i que 



26/28
CG 10/23 

segons nous requeriments establerts, finalment s'adequaran com a locals d'ús no 
assignat, i per tant, es deixaran buits, aptes per al seu futur ús; i que representa un -
16,36% de decrement sobre l'import màxim de modificació sobre el PCA 
originàriament aprovat; 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 circumstàncies 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 Taulell d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona. 

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

44. – (22XC0435) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Oficina Andalusa contra el frau i la corrupció, que té per objecte establir un marc de 
comunicació estable que coadjuvi a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius 
respectius i l'eficiència en la utilització dels recursos públics, així com afavorir el servei 
efectiu que es dona a la ciutadania. FACULTAR la Tercera Tinent d'Alcaldia, Ima. Sra. 
Laia Bonet Rull, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que 
se'n derivin. PUBLICAR el conveni a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

Districte de Nou Barris

45. – (23C00003) INICIAR l'expedient per la concessió de serveis per la gestió i explotació 
del Camp Municipal de Futbol de Porta amb mesures de contractació pública 
sostenible, ubicat al passeig Andreu Nin 22-25/ av. Meridiana 389-407, de Barcelona, 
amb número de concessió 23C00003, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment restringit i un valor estimat de 712.768,08 euros. APROVAR 
l'estudi de viabilitat econòmic-financer de la concessió del Camp Municipal de Futbol 
de Porta, el plec de prescripcions tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, i els seus annexos, que han de regir el contracte. CONVOCAR la licitació 
mitjançant tramitació ordinària i per procediment restringit, d'acord amb allò que 
disposen els articles 116, 117 i 131.2 de la Llei de contractes del Sector Públic. 
PUBLICAR al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci d'informació prèvia segons 
disposen els articles 135.5 i la Disposició Addicional 36a de l'esmentada norma, i, amb 
posterioritat a que es faci efectiva dita publicació, en el Perfil del Contractant, o en tot 
cas, un cop transcorregut el termini de 48 hores d'ençà s'emeti la confirmació de la 
recepció de l'anunci enviat sense que s'hagi publicat. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Districte de Sant Martí

46. – (23XC0084) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Institute 
of Technology for the Habitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital Foundation i Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, 
SA per al desplegament d'un servei de préstec d'ordinadors portàtils i targetes SIM, en 
el marc del projecte "Connectem", al Districte de Sant Martí de Barcelona. FACULTAR 
el senyor Josep Garcia Puga, gerent del Districte de Sant Martí, per la signatura de 
l'esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

47. – (20000620-003) PRORROGAR per un període comprès des del 10.03.2023 fins al 
9.12.2023, el contracte 20000620-003 que té per objecte "Pròrroga servei per a 
l'elaboració de les propostes d'informes d'adequació d'habitatges", adjudicat a 
l'empresa AIRUN SERVEIS CULTURALS SL, amb NIF B61519344, per un import total de 
179.122,32 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de 
AIRUN SERVEIS CULTURALS SL, amb NIF B61519344, per un import de 179.122,32 
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 148.034,98 euros i 
import IVA de 31.087,34 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23162 0200. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

RETIRADA

48. – (23XC0063) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i les 
empreses gestores d'espais d'oci signants en l'àmbit de la prevenció, la detecció i 
l'atenció de les agressions sexuals en espais d'oci nocturn, amb la finalitat 
d'implementar el protocol "No callem" contra les agressions i els assetjaments sexuals 
en espais d'oci nocturn privat, pel període 2023-2024, vigent des de la seva 
formalització fins al 31/12/2024, i es podrà prorrogar expressament fins un màxim de 
dos anys més. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d'Alcaldia de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura del conveni, així com la 
de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de les Corts

49. – (23XC0006) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Taller Ocupacional Ariadna i Serveis per als discapacitats per a l'ús de les 
taules d'hort urbà núm. 1 a 8, situades al passatge Felipe de Paz, amb vigència de dos 
anys a comptar des de la data de la seva signatura. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Joan R. Riera 
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Alemany, Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l'esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

50. – (23XC0007) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació de Veïns del Camp Nou per a l'ús de les taules d'hort urbà números 
números 9, 10, de l'11 al 16, del 23 al 31, del 42 al 61 i del 63 al 68 situades al passatge 
Felipe de Paz, amb vigència de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura. 
FACULTAR l'Il·lm. Sr. Joan R. Riera Alemany, Regidor del Districte de les Corts, per a la 
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris

51. – (19003502-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
30.06.2023, el contracte 19003502-004 que té per objecte la "Gestió del Centre Cívic 
Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, amb mesures de 
contractació pública sostenible (3a. pròrroga)", adjudicat a l'empresa TRANSIT 
PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total de 110.155,32 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de TRANSIT 
PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import de 110.155,32 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 91.037,45 euros i import IVA de 
19.117,87 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608. 
REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte, comparegui per a 
la signatura telemàtica de la formalització del contracte. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

c) Mocions

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