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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 10 de febrer de 2022

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 10 de febrer de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. 
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz 
Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Lucía Martín 
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa 
Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, 
Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Joan Ramon Riera 
Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado i Jordi Martí Grau.

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

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

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (FD 2021-11/26) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el període 
d’exposició pública de l’acord de constitució i els estatuts de la Fundació Manifesta 15 
Barcelona aprovats inicialment pel Plenari del Consell Municipal en la sessió de 26 de 
novembre de 2021, en el sentit que indica l’informe de la Gerència de l’Institut de 
Cultura de Barcelona signat el 2 de febrer de 2022 que consta a l’expedient; 
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INCORPORAR les al·legacions estimades en el text dels estatuts que se sotmet a 
aprovació definitiva, i en conseqüència; APROVAR definitivament la constitució de la 
Fundació Manifesta 15 Barcelona amb la finalitat de dur a terme el programa 
d’actuacions artístiques i urbanes de caràcter interdisciplinar acordat en el “Protocol 
de Manifesta 15 Barcelona” signat el 3 de desembre de 2020 entre l’Institut de Cultura 
de Barcelona i la International Foundation Manifesta (IFM) i que va ser ratificat per la 
Comissió de Govern de 28 de gener de 2021; APROVAR definitivament els Estatuts 
incorporats a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i els estatuts de la fundació en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, tinent 
d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a la signatura dels documents i 
per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

2. – (20210204-IMPD) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
858,92 euros (base 709,85 + IVA 21% corresponent a 149,07 euros), quant a la 
necessitat de regularitzar les despeses del 2020 a favor de l’Agència de l’Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, en concepte de lloguer pels habitatges situats a Almirall 
Proixida 1-5 (coneguts com -Casa Bloc-) i d’acord amb la justificació exposada en 
l’informe del gestor d’administració i en informe jurídic. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 858,92 euros, amb càrrec a la 
partida 0100.22201.23411 del pressupost del IMPD a favor de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, amb NIF Q0840001B. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

3. – (DP-2021-28400) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer de l’Acer 
núm. 6-10 (registral 17.941 de la secció de Sants-1 del Registre de la Propietat núm. 26 
de Barcelona), grafiada en el plànol annex, amb la finalitat de destinar-la a la 
construcció i gestió d’habitatge de lloguer assequible (178 habitatges) i de transmissió 
mitjançant dret de superfície (60 habitatges), d’acord amb allò que disposen els 
articles 49, 50 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a informació pública 
durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 
per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a 
la referida finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica si en un termini de 
6 anys no s’ha destinat a la mateixa en els termes de l’article 50 del referit Reglament i 
170 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme; AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona a la transmissió mitjançant la constitució de drets de superfície a favor 
d’adquirents provinents del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, 
així com a percebre, en el seu cas, l’import que es determini en concepte de 
contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats necessaris per a la 
seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la contractació 
pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 
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4. – (DP-2022-28425) EXTINGIR, a sol·licitud de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), el dret de superfície constituït a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge (actualment IMHAB) per acord del Plenari del 
Consell Municipal en sessió d’1 d’abril de 2016 i formalitzat per acta administrativa de 
20 de juny de 2016, respecte la finca de propietat municipal del carrer Maresme núm. 
89-93, per a la construcció i gestió d’una promoció d’habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer i, com a conseqüència, CEDIR gratuïtament la propietat de 
l’esmentada finca, a favor del propi IMHAB, per tal que pugui destinar els 27 
habitatges de la promoció, actualment en construcció, a la venda del dret de 
superfície a 75 anys, i d’acord amb allò que disposa els articles 49 i 50 del Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988 i els articles 166.2 i 167.1 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 
Reglament al.ludit i amb subjecció a les previsions de l’article 170 del Text Refós 
esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

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

5. – (0429/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cultural al Sr. Francisco Ibañez 
Talavera, per la seva incansable i intensa trajectòria creativa, com a referent del món 
de l’humor i del còmic al nostre país. 

6. – (0430/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cultural al Sr. Miguel Gallardo Paredes, 
per la seva contribució a la memòria gràfica d’un moment crucial en la història de la 
nostra ciutat i, de tot el país; per anar més enllà, i saber transmetre la més senzilla 
realitat – sovint reflex de les crueses de la nostra vida quotidiana- a través d’una gran 
sensibilitat plasmada en les seves il·lustracions; i, sobretot, per la seva generositat i el 
seu compromís, sempre presents en la seva obra. 

7. – (02/2022) ATORGAR el Títol Honorífic Amiga de Barcelona a la Sra. Gaia Lucilla Danese 
per la seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de 4 anys de 
creació de vincles entre les ciutats italianes i la nostra ciutat, que han ajudat a 
promocionar les relacions i el talent italo-barceloní. 

8. – (1/2022 SD) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit, en la categoria d’argent, als 
membres del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que 
figuren en la relació que consta a l'expedient, per haver prestat serveis sense 
interrupció durant 35 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedients 
personals, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el dictamen de la 
Comissió d’Honors i Recompenses i amb allò previst a l’article 4.2.2 apartat b) del 
Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
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de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes 
econòmics previstos per a les medalles d’argent a l’article 5 del mateix Reglament. 

9. – (2/2022 SD) ATORGAR la medalla al mèrit en la categoria de bronze, en la modalitat de 
placa de reconeixement i a títol honorífic, a l’Escola Collaso i Gil, d’acord amb allò 
previst a la Disposició Addicional, apartat 4, del Reglament d’honors i recompenses 
dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement de l’especial 
suport prestat al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i 
la seva col·laboració compartint coneixement i facilitant recursos per garantir la 
formació dels membres del cos. 

10. – (92/2021 RH) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria d’argent presentada per l’agent de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona amb núm. de matrícula 71063, atès que, d’acord amb els informes que 
consten a l’expedient i amb el dictamen de la Comissió de Valoració d’Honors i 
Recompenses, no s´ha apreciat la concurrència dels requisits establerts a l´article 3.2.2 
del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 

11. – (120/2021 RH) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria d’argent presentada per l’agent de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona amb núm. de matrícula 27048, atès que, d’acord amb els informes que 
consten a l’expedient i amb el dictamen de la Comissió de Valoració d’Honors i 
Recompenses, no s´ha apreciat la concurrència dels requisits establerts a l´article 3.2.2 
del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 

12. – (10/2022) MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com 
es detalla als annexos, que consten a l’expedient. AUTORITZAR les adaptacions de 
llocs i categoria a les persones de l’àmbit del Servei de Protecció Civil, Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament afectades per les modificacions en els annexos 1 i 3. 
PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

13. – (CO 2022-02/05) RATIFICAR l’acord adoptat per l’Assemblea General del Consorci 
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en la sessió de 22 d’octubre de 2021, relatiu 
a la seva dissolució sense liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions 
en el termini d’informació pública. DISSOLDRE el Consorci Agència d’Ecologia Urbana 
de Barcelona adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, un cop ratificada la dissolució per 
totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el present acord a les entitats consorciades. 
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Districte de l'Eixample

14. – (21PL16855) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana d'ordenació de les finques situades al carrer de Londres 80-82 i 86 per 
a la creació d'un nou espai lliure públic a l'interior d'illa, promogut per ANTISIA S.L., 
atesa la sol·licitud presentada pel representant de la societat esmentada, d’acord amb 
l’informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es 
dóna per reproduït a l’efecte de motivació; i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del pla. 

Districte de les Corts

15. – (21PL16853) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl per a la 
implantació d’una subestació elèctrica vinculada al projecte MareNostrum 5 a l’entorn 
dels Jardins de Torre Girona; promogut per Barcelona Supercomputing Center; amb 
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

16. – (21PL16869) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
sanitari situat al carrer Cardenal Tedeschini 28X al barri del Congrés i els Indians; 
promogut pel Servei Català de la Salut; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Martí

17. – (19PL16704) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità per un 
22@ més sostenible i inclusiu; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten 
a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

c) Proposicions
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D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

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

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (DP-2021-28404) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 
concessió de l'ús privatiu respecte de la finca de propietat municipal del carrer Dos 
núm. 15-17 de la Zona Franca a favor de les societats Red Eléctrica de España SAU 
(1.023 metres quadrats equivalents al 37,17% del total de parcel·la) i Edistribución 
Redes Digitales SLU (1.729 metres quadrats equivalents al 62,83% del total de 
parcel·la), amb caràcter onerós i un termini de cinquanta anys, amb la finalitat de 
destinar-la a la construcció i gestió de la SE BZF/CERDÀ (subestació elèctrica) de 
conformitat amb el Pla Especial d’Infraestructures del barri de la Marina del Prat 
Vermell aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 26 d'octubre de 2007, 
modificat per acord del mateix òrgan en sessió de 25 de gener de 2019, així com el 
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Conveni formalitzat el 23 d’abril de 2019, entre l’Ajuntament de Barcelona i Endesa 
Distribución Eléctrica SLU, per al desenvolupament de la nova extensió de la xarxa 
prevista en la modificació del Pla Especial d’Infraestructures de la Marina del Prat 
Vermell, i aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de març de 
2019, tot això per tal de donar servei a l’àmbit de transformació de la Marina del Prat 
Vermell; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi 
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 
d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a favor de les 
societats Red Eléctrica de España SAU pel que fa al 37,17% del total de la parcel·la, i 
Edistribución Redes Digitales SLU pel que fa a la resta del 62,83%; FORMALITZAR la 
concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

2. – (DP-2022-28420) MODIFICAR la clàusula desena del Plec de clàusules reguladores de 
la concessió d’ús privatiu del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat 
al passeig Garcia Fària núm. 99-103, i les seves instal·lacions complementàries, en el 
sentit d’introduir el següent paràgraf després del primer paràgraf de la clàusula: 
“Excepcionalment i prèvia autorització expressa de l’Ajuntament, Fira Internacional de 
Barcelona, com a concessionària, podrà transmetre la concessió a persones jurídiques 
participades íntegrament per Fira i creades expressament amb la finalitat de gestionar 
el CCIB”, quedant la clàusula redactada de la següent manera: “La concessionària 
haurà de destinar els espais concessionats a les activitats pròpies i específiques per les 
quals s’ha atorgat la concessió. No es podrà arrendar, sotsarrendar o traspassar l’espai 
ocupat ni, en general, cedir, per qualsevol modalitat jurídica, els drets i obligacions 
derivats de la concessió que aquí es regula, a favor de terceres persones, públiques o 
privades. Excepcionalment i prèvia autorització expressa de l’Ajuntament, Fira 
Internacional de Barcelona, com a concessionària, podrà transmetre la concessió a 
persones jurídiques participades íntegrament per Fira i creades expressament amb la 
finalitat de gestionar el CCIB. No es considerarà cessió, als efectes que preveu aquesta 
clàusula, l’arrendament o cessió de l’ús d’espais destinats a estands dels expositors o a 
la utilització individual de les empreses o entitat com a conseqüència de la celebració 
de Fires, salons, certàmens o altres activitats, ni aquells espais o locals destinats a 
serveis per a expositors i/o visitants”. AUTORITZAR a Fira Internacional de Barcelona la 
transmissió de la concessió a la societat FIRA CCIB SL, constituïda per la concessionària 
per a dur a terme la finalitat de la concessió i que se subrogarà en tots els drets i 
obligacions derivats de l’esmentat Plec i del document administratiu formalitzat en 
data 7 de març de 2019. FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

3. – (DP-2022-28429) RATIFICAR els decrets de la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació i 
Presidenta de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona de dates 
5 de juliol de 2021 i 28 de gener de 2022 (modificatiu de l’anterior), en virtut del quals 
s’assignen i atorguen els drets de superfície i les concessions demanials respecte els 
diferents solars i immobles incorporats al Conveni i Addenda, a favor de les entitats 
(fundacions i cooperatives) i les finalitats (cohabitatge i lloguer) determinades en les 
esmentades resolucions, de conformitat al pacte segon del punt A) del Text Refós del 
Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 entre 
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l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de 
Fundacions d’Habitatge de Catalunya, l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya (Sectorial d’Habitatge Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de Polítiques 
Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), aprovat per acord del Plenari de 29 d’octubre 
de 2021, així com la seva Addenda de 9 de desembre de 2021 reguladora de 
l’atorgament de concessions d’ús privatiu per a solars qualificats de domini públic 
vinculats al Conveni. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

4. – (20220003DL1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001971L01 que té per 
objecte el "Manteniment de les fonts de Barcelona (2022-2026), amb mesures de 
contractació pública sostenible" Lot 1 fonts de beure i fonts naturals, a l'empresa 
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA) amb NIF A28526275, 
per no haver justificat la seva oferta presentada anormalment baixa, d'acord amb la 
documentació i els informes tècnics que consten a l'expedient. ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a la UTE FONTS DE BEURE amb NIF U09662925, formada per les empreses 
AQUAMBIENTE Servicios para el sector del agua, SAU i ACSA, Obras e Infraestructuras, 
SAU, 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, amb una baixa del 4,20% i pel preu de 4.005.709,83 euros IVA inclòs, 
dels quals 3.379.926,91 euros corresponen al preu net i 625.782,92 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 326.499,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un 
import (IVA inclòs) d'1.001.427,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) d'1.001.427,46 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) d'1.001.427,46 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un 
import (IVA inclòs) de 674.927,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502. 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 168.996,35 euros. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Vila. ALLIBERAR la 
quantitat de 175.420,33 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 21.927,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 
43.855,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 43.855,08 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un 
import (IVA inclòs) de 43.855,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 21.927,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502. 

5. – (20220003DL2) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001971L02 que té per 
objecte el "Manteniment de les fonts de Barcelona 2022-2026, amb mesures de 
contractació pública sostenible" Lot 2 (fonts ornamentals) a l'empresa AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA) amb NIF A28526275, per no haver 
justificat la seva oferta presentada anormalment baixa, d'acord amb la documentació i 
els informes tècnics que consten a l'expedient. ADJUDICAR l'esmentat contracte a FCC 
MEDIO AMBIENTE SA amb NIF A28541639 de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expeient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb una baixa del 8.20% i pel 
preu de 18.341.771,12 euros IVA inclòs, dels quals 15.506.608,65 euros corresponen 
al preu net i 2.835.162,47 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
d'1.461.620,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 4.585.442,78 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
0502; un import (IVA inclòs) de 4.585.442,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 
4.585.442,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 3.123.822,29 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
0502. 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 
775.330,43 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Cristina Vila. 

6. – (02-2019LL23677) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres 
consistents en la rehabilitació de la façana posterior (reparacions i millores puntuals) i 
de coberta (substitució de plaques ondulades), en l’edifici ubicat al carrer Roger de 
Flor, num. 213, catalogat individualment amb nivell de protecció C (bé amb elements 
d’interès), emparades per la concessió de la Llicència d’obres 02-2019LL23677 d’1 de 
juliol de 2020; CONCEDIR a la societat NERVION SA (A-08.110.652) la bonificació del 
35% sobre l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generat en relació amb les 
actuacions executades a la finca situada al carrer Roger de Flor, num. 213 atès que 
gaudeix de catalogació individual (nivell de protecció C), i que, per tant, s’ajusten a allò 
establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 i a l’article 8.2 de les Normes 
Urbanístiques de la Modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
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Artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de l’Eixample (aprovat per Acord del Consell 
Plenari de 26 de maig de 2000). NOTIFICAR a l'interessat i DONAR-NE trasllat a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

7. – (05-2021LL00125) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres d’enderroc parcial del volum de la planta 5ª que forma la façana reculada a l’est 
de l’edifici ubicat a la finca de l’Avinguda del Tibidabo 14-16, així com de les obres de 
construcció d’una façana provisional al pas obert i de reforç estructural del forjat 
corresponent als sostres identificats com 4/C i 4/E, que es realitzen a l’empara de la 
llicència atorgada mitjançant resolució del regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
emesa el 21 de juny de 2021 a l’expedient 05-2021LL00125, perquè les esmentades 
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2021, CONCEDIR a la 
Fundació Herminio Tudela, entitat identificada amb NIF G08808073, labonificació del 
35% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la 
realització de les esmentades obres atès que, segons es desprèn dels antecedents que 
obren en aquesta Administració, aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit 
amb nivell “C”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció 
final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents 

8. – (05-2021LL33397) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de millora dels accessos a l’edifici ubicat a la finca del passeig Sant Joan Bosco 
núm. 2, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada pel Regidor del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi el 23 de juliol de 2021 a l’expedient 05-2021LL33397, perquè les 
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una 
indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2021, CONCEDIR a la Inspectoria Maria Auxiliadora, entitat identificada amb NIF 
R0800057B, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, 
segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes 
obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en 
afectar a una finca urbanísticament protegida amb nivell “C”, segons el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (05-2021CI22627) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior de les plantes primera, segona i tercera de l’edifici 
anomenat Padre Vitoria, o edifici A, situat a la Vía Augusta núm. 390, en el qual es 
desenvolupa l’activitat del centre educatiu Institut Químic de Sarrià, emparades pel 
comunicat immediat tramitat a l’expedient 05-2021CI22627, perquè les esmentades 
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, en conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2021, 
CONCEDIR a l’INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, amb NIF G58022849, la bonificació del 



CG 5/22 INF. 11/26

65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb 
les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1.A.1, de 
l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim de 
lucre, es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un 
equipament docent; DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total 
de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

10. – (05-2021CD40568) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior (sense afectar l’estructura de l’edifici) del pis 1er 1ª de la 
finca del carrer Balmes núm. 178, que es realitzen a l’empara del comunicat 
diferit emes el 16 de setembre de 2021 a l’expedient 05-2021CD40568, perquè les 
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una 
indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2021, CONCEDIR a la Sra. Núria Ontañon Mur la bonificació del 50% de la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les 
esmentades obres atès que aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un pis d’edifici catalogat d’interès local, 
inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B segons Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català); APLICAR el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR-NE 
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 

11. – (10-2021LL17474) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal les 
actuacions en façanes a realitzar en l'edifici ubicat al carrer Concili de Trento 186-188 
que han estat objecte de la llicència d'obres majors 10-202ILL17474 atorgada pel 
regidor del Districte de Sant Martí en data 16/0712021; CONCEDIR a la comunitat de 
propietaris del carrer Concili de Trento 186-188, la bonificació del 35 per cent sobre la 
quota de l'Impost de Construccions, instal·lacions i Obres; donat que resulta 
procedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que les obres es realitzen sobre un edifici urbanísticament protegit amb un nivell 
de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

12. – (10-2021CI47553) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres de reforma interior amb afectació de façanes a realitzar en el 
Centre d'Assistència Primària ubicat al carrer Ramon Turró 337-339 a l'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 102021CI41553; CONCEDIR a 
I'Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de 
Construçcions, Instal'lacions i Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò 
que estableix I'article 7è de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen 
per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d'eqúipaments (7b) i en un 
equipament d'assistència sanitària dels inclosos a I'article 2l2b) de les NUPGM. DONAR 
TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 
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Districte de Ciutat Vella

13. – (1BC2019/167) APROVAR definitivament l’Avantprojecte de la reforma de la Via 
Laietana i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Departament de Projectes Urbans de la 
Direcció de Model Urbà de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona que 
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un 
import de 32.918.246,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; 
APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des 
de la Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual desenvolupa parcialment 
l’anteriorment esmentat Avantprojecte, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, 
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, 
per un import de 9.053.919,56 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; APROVAR el conveni 
específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor 
d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i FACULTAR la Gerent 
d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; RESOLDRE les al·legacions 
presentades, d’acord i en el sentit que s’estableix a l’informe Resposta d’Al·legacions 
que s’inclou dins l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

14. – (1BC2021/168) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via 
Laietana des del carrer Dr. Joaquim Pou a la plaça Antoni Maura (Tram 2.1), al Districte 
de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 4.852.804,06 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa parcialment l’Avantprojecte de la reforma de la 
Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un import de 32.918.246,93 euros, el 21% de 
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per tant forma part d’una unitat superior, 
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
SOTMETRE'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. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 3 de febrer 
de 2022, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNICA la 
resolució següent:

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Única. – (2788/2021) Resolució de la gerent de l’ICUB, de 18 de gener de 2022, que INICIA la 
tramitació del corresponent expedient de contractació que té per objecte el suport 
tècnic a la gestió i verificació de la documentació de les diferents convocatòries de 
subvencions gestionades per la Direcció de Teixit Cultural de l´ICUB, amb mesures de 
contractació pública sostenibles, amb número de contracte 21002389, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert i amb un pressupost 
total de licitació de 522.881,68 euros, IVA inclòs. Es distribueix en següents lots: LOT 1 
suport tècnic convocatòries subvencions, per un import de 270.244,24 euros IVA
inclòs i LOT 2 suport administratiu gestió tramitació subvencions, per un import de 
252.637,44 euros IVA inclòs; AUTORITZA la indicada quantitat amb càrrec a les 
partides i pressupost corresponent amb el següent desglossament net de 432.133,62 
euros de pressupost net i 90.748,06 euros d’IVA al tipus impositiu del 21% 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l’actual. APROVA les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
particulars i plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la 
licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada. 
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b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (394/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Stefano De Marchi (mat. 
79289) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat 
privada per compte propi com arquitecte fora del terme municipal de Barcelona. Per 
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou 
igualment l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte fora del terme municipal de 
Barcelona, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i 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. 

2. – (425/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d'Hebrón de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
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de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

3. – (427/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Gloria Font 
Basté (mat. 74907) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Mobilitat en el Territori de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (428/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gil Garcia Casarramona 
(mat. 27613) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
al Grup Desenvolupament Professional de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, 
i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
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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. – (429/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Teresa Bladé 
Costa (mat. 79146) entre la seva activitat municipal com a contractada laboral de 
relleu amb la categoria professional de Gestora d'administració general, amb 
destinació al Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada de la 
Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball 
de Gestora d'administració general (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
propi de traducció de textos. 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. 

6. – (430/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Emilia 
Martínez Pérez (mat. 78593) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina per vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb 
destinació a la Direcció de Serveis d'Anàlisi de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa 
(14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a fisioterapeuta i 
entrenadora. 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. – (11/2022) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment 
de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20 de 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022. APROVAR l’Oferta Pública 
d’ocupació parcial de 114 places per a l’exercici 2022 en règim funcionarial en els 
següents termes: 114 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la 
l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local. 
PUBLICAR l’acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO a 
la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions públiques. DONAR COMPTE del present acord a la 
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Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (7/2022) CONVOCAR 241 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, de les quals 114 corresponen a l’oferta d’ocupació de l’any 2021, 36 places 
no cobertes de les ofertes públiques 2018 i 2019 i 91 places de l’oferta pública 
d’ocupació del 2022; al total de places s’hauran d’afegir les vacants dels processos en 
curs de places d’agent de la Guàrdia Urbana; la convocatòria és mitjançant oposició 
lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, escala d’administració especial, subescala 
serveis especials i règim funcionarial; APROVAR les bases que han de regir aquesta 
convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 
la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (2022/0011) APROVAR l’expedient núm. 2022/0011 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC – 0005, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’import 
42.209.264,55 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 1 de gener de 2022 fins el dia 25 de gener de 
2022 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

10. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 10 de febrer de 2022. 

11. – (03 PPB2022) APROVAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació 
dels errors de transcripció en la regulació dels preus públics de prestacions de les 
instal·lacions esportives municipals i els equipaments de districte, aprovats per la 
Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021 i publicats al Butlletí Oficial de la 
Província el 24 de desembre de 2021, que s’indiquen en el document incorporat a 
l’expedient. 

12. – (SD-002-2022) APROVAR inicialment les bases particulars per a l’atorgament de 
subvencions per a la Transformació Digital del comerç i la restauració a la ciutat de 
Barcelona, per a les persones físiques o jurídiques titulars de establiments de 
comercials i de restauració, que portin a terme projectes de transformació digital. 
ORDENAR la publicació de les esmentades bases al Butlletí Oficial de la Província, i en 
el tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament i al web de l’Ajuntament, així com la 
inserció d’una referència d’aquest anunci a la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a 
informació pública per un termini, de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació del 
Butlletí Oficial de la Província, 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, d’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 
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definitivament les bases particulars, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions 
durant el període d’informació pública que facin necessària la seva modificació. 

13. – (DP-2021-28366) PRORROGAR amb efectes des del 31 de desembre de 2021, per un 
termini d’un any, la cessió d’ús d’un espai en planta baixa de 40,13 m2 (sala de 
reunions) i d’un altre a la primera planta de 14,80 m2 (sala 6), de la finca situada al 
carrer del Comerç núm. 42, a favor de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, 
acordada per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i formalitzada mitjançant 
contracte de 31 de desembre de 2013, amb la finalitat de destinar-los a la seva seu 
social i a realitzar les activitats que li son pròpies, restant vigent el Plec de condicions 
reguladores aprovat per la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i incorporat a 
l’esmentat contracte. 

14. – (03-009-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-009/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 451.221,05 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. 
22012791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

15. – (03-010-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-010/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.372.000,00 euros, per atendre despeses del 
contracte relatiu a la conservació de les instal·lacions de l’enllumenat públic de la 
ciutat de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
22012891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Economia i Hisenda. 

16. – (03-011-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-011/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 40.000,00 euros, per atendre aportacions a la 
Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22012991; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

17. – (20140500M4) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 de la TRLCSP, el 
contracte 14003093-010 que té per objecte "Manteniment del clavegueram de 
Barcelona 2015-2022", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF 
A28541639, per un import màxim de 900.000,00 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 900.000,00 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 818.181,82 euros i import IVA de 
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81.818,18 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària D/22714/16011 
0502. FIXAR en 40.909,09 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 
REQUERIR 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. 

18. – (21XC0286) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, per promoure 
la continuïtat i difusió del projecte de reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona. 
FACULTAR en el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura i formalització del present Conveni així com, dels actes 
que es derivin del desenvolupament i execució del mateix. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

19. – (22g7) DECLARAR improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra d) 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 Sr. Juan Antonio Vives Sanfeliu i la Sra. Maria Carmen Vives Sanfeliu, en 
representació com a administradors mancomunats de la societat ASHMILL BUILDING 
S.L. en data 30 de novembre de 2021 davant el registre de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, en relació a la finca situada al número 58-68 del carrer Diputació –
número 86-88 del carrer Rocafort qualificada de Zona de renovació urbana en 
transformació de l'ús a sistema de parc urbà (clau 17/6) pel Pla General Metropolità 
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al DOGC en data 19 de juliol 
de 1976, 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 data 
18 de gener de 2022, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per 
íntegrament reproduït. 

Districte de les Corts

20. – (19obo469) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l’errada 
material detectada a l’acord de la Comissió de Govern, de data 10 de setembre de 
2020, que va aprovar definitivament el “Projecte executiu d’urbanització del Camí de 
Mare de Déu de Lorda, i fora d’àmbit corresponent a la zona verda compresa entre el 
camí de Mare de Déu de Lorda, l’Avinguda Mare de Déu de Lorda i el carrer Conrad 
Xalabarder”, al Districte de Les Corts, a Barcelona, en el sentit que a on diu que 
l’import a càrrec de la Fundació Aula Escola Europea és de 727.693,21 euros IVA 
inclòs, ha de dir que és de 727.639,21 IVA exclòs, pels motius i fonaments que 
justificadament i raonada figuren als informes de la Direcció de Serveis de Projectes i 
Obres i de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 
24 de gener de 2022, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació 
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s’incorporen a aquest acord; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest 
procediment. 

Districte d'Horta-Guinardó

21. – (18g360) ESTIMAR per procedent, d'acord amb l'establert a l'article 114 del Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'advertiment del propòsit d'iniciar expedient 
d'expropiació per ministeri de la llei, formulat el 19 d’octubre de 2018 pel senyor 
Francesc Marfà Badaroux, advocat, en nom i representació de Francisco Javier i Laura 
Argente Ariño, en relació a les finques núm. 1 del carrer Alighieri i núm. 23 de la 
baixada de Can Mateu, qualificades d’equipament comunitari de nova creació de 
caràcter local (clau 7b) i xarxa viària bàsica, per la modificació del Pla General 
Metropolità del barri del Carmel i entorns, aprovada definitivament l’1 de juny de 
2010, pels motius que figuren a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l’Institut Municipal d'Urbanisme, de 16 de gener de 2022, que a efectes 
de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament reproduït; NOTIFICAR 
aquesta resolució als interessats. 

22. – (7BC2022/022) APROVAR el Projecte executiu actualitzat de la consolidació estructural 
i constructiva del Palau Marquès d’Alfarràs, al districte d’Horta-Guinardó a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 
d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial 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 4.361.878,68 euros (IVA inclòs), 
import resultant de sumar l’import addicional de 177.715,31 euros (IVA inclòs) al 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per 
acord de la Comissió de Govern en sessió de 8 de juliol de 2021 per import de 
4.184.163,37 euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització un 4,25% 
d’increment sobre el PCA originalment aprovat i que consisteix bàsicament en una 
actualització del pressupost del projecte per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un dels diaris de 
més circulació de atalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

Districte de Sant Andreu

23. – (21SD0354PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització per a zones de Remodelació a 
l’entorn del Passeig d’Enric Sanchís” de Barcelona que ocupa una superfície de 4.565 
m2 qualificada de Sistema Viari Bàsic (Clau 5) i de Sistema d’espais lliures: Parcs 
Urbans (clau 6) del Pla General Metropolità, trobant-se inclosa dins l’àmbit del Pla 
Especial de Reforma Interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig 
d’Enric Sanchís aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona a l’empara de l’article 68 de la Carta Municipal de 
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Barcelona en sessió celebrada el 21 de desembre de 2001, promogut per Nera 
Directorship SL, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 27 
de maig de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona 
per reproduït, amb un pressupost de 439.523,07 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. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en un diari dels 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. 

Districte de Sant Martí

24. – (17e00108) REFUSAR el full d’apreuament particular, presentat la mercantil Xenia CVE 
Barcelona, SL, en data 13 d’octubre de 2021, per un import total de 2.997.791,37 
euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, pel que fa al preu just per l’expropiació de la 
finca situada al carrer Maresme, núm. 154-156, qualificada de zona subjecte a 
ordenació volumètrica específica (clau 18) pel “PP de ordenación de la zona de 
Levante (sector Sur)”, aprovat definitivament el 24 de març de 1961 i publicat al 
DOGCB el 29 d’abril de 1961, inclosa al polígon d’actuació 22-AA, aprovat 
definitivament el 13 de març de 1980, per actuar pel sistema d’actuació per 
expropiació, amb la intenció d’aconseguir sòl urbanitzat que possibiliti la promoció 
pública d’habitatges segons la seva qualificació; APROVAR, d’acord amb l’establert a 
l’article 30.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, el full d‘apreuament municipal per 
import de 657.953,88 euros, inclòs el 5% de premi d’afecció, segons informe redactat 
pel Departament de Valoracions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, entitat pública empresarial de 
l’Ajuntament, en data 17 de desembre de 2021, com a preu just per l’expropiació per 
ministeri de la llei de l’esmentada finca; NOTIFICAR-HO als interessats per a que dins 
dels deu dies següents l’acceptin llisa i planerament o bé el rebutgin, formulin les 
al·legacions i aportin les proves que considerin adients i, en tal cas, REMETRE 
l’expedient al Jurat d’Expropiació per a que fixi el preu just. 

25. – (20g119) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del 
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de 
l’illa delimitada pels carrers de Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de 
Puigcerdà, en el sentit que justificadament i raonada, figura en l’informe de la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 10 de gener de 
2022 que consta en l’expedient i que es dona per reproduït. APROVAR definitivament, 
a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de 
Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, formulat per la Junta 
de Compensació constituïda a l’efecte, que incorpora les modificacions derivades de 
l’acord d’aprovació inicial i de l’informe a les al·legacions, de 10 de gener de 2022, 
amb les prescripcions que consten en el mateix informe en relació a la qualitat del sòl. 
DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
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que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a 
l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i per tant, entre d’altres, la cessió en 
ple domini i lliure de càrregues, d’ocupants, d’edificacions i de contaminació, a 
l’Administració actuant, dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos 
previstos en el planejament, i l`extinció dels drets i càrregues que es relacionen en 
l’esmentat projecte de reparcel·lació, per incompatibilitat amb el planejament. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels 
diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a tots els 
propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

Districte de Nou Barris

26. – (21C00004) ADJUDICAR l’expedient per la concessió de serveis de la Gestió i 
explotació del Complex Esportiu Municipal Guineueta, amb mesures de contractació 
pública sostenible, ubicat al carrer Castor 11 de Barcelona, amb número de concessió 
21C00004, tramitació ordinària i procediment restringit, a l’entitat CLUB ESCOLA 
ESPORTIVA GUINEUETA, amb NIF G58502436, d’acord amb la durada determinada a la 
clàusula 4 del PCAP, per un cànon anual de 2.700,00 euros anuals, de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la 
millor oferta relació qualitat-preu. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 500,00 
euros, depositada a Tresoreria a data 19 de gener 2022. NOTIFICAR la pressent 
resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant. REQUERIR a l'entitat 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per a la signatura telemàtica de la 
formalització del contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. 
Mercè Garcia del Estal. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (20210370) INICIAR l'expedient per a la contractació dels -Serveis complementaris a la 
gestió dels serveis municipals adreçats a víctimes del tràfic d’éssers humans, de la 
Direcció de Feminismes i LGTBI (DFiLGTBI) de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de 
garantir el correcte funcionament dels serveis-, amb núm. de contracte 21004850, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 321.627,52 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 584.777,30 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 292.388,65 
euros i import de l'IVA de 29.238,87 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
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inclòs) de 160.813,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23172 0200, un import (IVA inclòs) de 160.813,76 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23172 
0200; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l’article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

28. – (22000246) INICIAR l'expedient per a la contractació del -Servei d’Intervenció i 
Mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i/o ocupacions a la ciutat de 
Barcelona (SIPHO)-, amb núm. de contracte 22000246, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 5.091.112,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.256.568,12 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost
net 4.207.530,96 euros i import de l'IVA de 883.581,50 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) d'1.909.167,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15211 0202, un import (IVA inclòs) de 
2.581.945,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15211 0202, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 
0202; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l’article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

29. – (20210437) MODIFICAR la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, 
en concret, l’apartat referit al criteri d’adjudicació avaluable mitjançant judici de valor, 
apartats primer i segon, de l'expedient per a la contractació de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries 
de protecció internacional, amb núm. de contracte 21004350, quedant redactada de 
la manera que consta en el document anomenat “modificació clàusula 10 criteris 
avaluables mitjançant judici de valor” que s’adjunta a l’expedient. RETROTRAURE les 
actuacions al moment de l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació de les 
actuacions preparatòries i convocar la licitació. CONVALIDAR l’aprovació de l’inici de 
l’expedient de contractació, les actuacions preparatòries i el plec de prescripcions 
tècniques. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20210502) APROVAR les bases específiques de participació i la convocatòria 
corresponent als Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2021. 
CONVOCAR els Premis Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació social 2021, de 
conformitat amb les bases generals reguladores del Premi Montserrat Roig al 
periodisme i la comunicació social, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona el dia 7 de desembre de 2017. AUTORITZAR la despesa de 40.000 euros, 
que anirà amb càrrec a la partida 02.00 481.01 230.34 del pressupost de l’any 
2022 amb el següent desglossament: - Periodisme social: un primer premi de
7.000,00 euros i un segon premi de 3.000,00 euros. - Comunicació social, un primer 
premi de 7.000,00 euros i un segon premi de 3.000,00 euros. - Promoció de la 
investigació periodística, 2 premis, cadascun dels quals dotat amb 10.000,00 euros. 
Les temàtiques suggerides als candidats en aquesta categoria són: -sectors laborals 
feminitzats i precaritzats; -les cures a les persones; -discursos d’odi; -la digitalització i 
les tecnologies per a l’accés a serveis i prestacions de Dret. - Premi honorífic especial 
del jurat, sense dotació econòmica. ORDENAR la publicació de la convocatòria i de les 
bases específiques de participació corresponent als Premis Montserrat Roig al 
Periodisme i la comunicació social 2021 mitjançant la inserció del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. ESTABLIR com a termini de presentació de les sol·licituds les dates que 
consten a les bases específiques. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

31. – (20194454_20000063) PRORROGAR per un període comprès des del 25.05.2022 fins el 
24.05.2024, el contracte 20000063-001 que té per objecte "serveis de seguretat dels 
accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb el Plec de prescripcions 
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, per un import 
total de 400.195,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 121.155,04 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 100.128,13 euros i import IVA de 21.026,91 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22701/13011 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 78.942,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 65.241,87 euros i import IVA de 13.700,79 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22701/13011 0400, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
200.097,70 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 
165.370,00 euros i import IVA de 34.727,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22701/13011 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

32. – (2021-0128 - Contracte 21003435) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 
21003435 que té per objecte el servei de suport a la gestió del programa Patis Escolars 
Oberts al Barri que s'està desenvolupant a la ciutat de Barcelona, amb mesures de 
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contractació pública sostenible, a l'empresa KLOUSNER, SL, amb NIF B67616896, per 
no haver assolit, en els criteris sotmesos a judici de valor, la puntuació mínima 
necessària per passar a la fase següent de la licitació, d’acord amb l’establert a la 
clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 
(PCAP) i a +EDUCACIÓ SCCL, amb NIF F67197368, per no complir amb la solvència 
econòmic financera requerida en la clàusula 7 del PCAP i de conformitat amb l’indicat 
a la clàusula 13.3 del PCAP. ADJUDICAR l’esmentat contracte a la següent empresa 
classificada CET10 LLEURE SL, amb NIF B67166058, de conformitat amb la proposta de 
la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat pel preu de 
441.526,60 euros IVA inclòs, dels quals 383.150,00 euros corresponen al preu net i 
58.376,60 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 368.548,31 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 
0800; un import (IVA inclòs) de 72.978,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 19.157,50 euros i RETENIR-LO 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 quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Pilar Lleonart Forradellas. ALLIBERAR la quantitat de 15.306,56 euros, en concepte 
de baixa en la licitació, i retornar-la a l’aplicació pressupostària D/22719/32627 0800 
amb el desglossament següent: un import de 12.776,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i un import de 2.529,97 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

33. – (188/2022) APROVAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, 
dinamització i organització del Centre Cívic Pere Pruna del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, de Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 001_21004887, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 399.750,12 euros (IVA inclòs), i un valor estimat de 
660.744,00 euros; i les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 330.372,00 euros i import de l'IVA de 69.378,12 euros; i 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 99.937,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària 0605 D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 199.875,06 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0605 
D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 99.937,53 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0605 D/22719/33711; condicionada a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12,00 
hores.
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