
Secretaria General

CG 9/22 INF 1/26

ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 10 de març de 2022

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 10 de març de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor 
Jaume Collboni Cuadrado, en substitució 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, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 
Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín 
Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, David 
Escudé Rodríguez i Joan Ramon Riera Alemany.

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

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

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (FD 2022-01/1 ) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el període 
d’exposició pública de l’acord de constitució i l’acta de constitució del Fons Especial 
del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament la 
constitució del Fons Especial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins de 
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la Fundació Barcelona Cultura, per a la conservació, restauració, exhibició i difusió dels 
béns mobles, immobles i fons d’arxiu i biblioteques que conformen el conjunt 
patrimonial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament 
l’acta de constitució incorporada a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i l’acta de 
constitució del fons especial en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
FACULTAR a la Sra. Marta Clari Padrós, Gerent de l’Àrea 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. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (02 OOFF2022) APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal de 
l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 
de 2022 i successius. SOTMETRE l’esmentada Ordenança fiscal a informació pública 
per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. TENIR PER APROVADA 
definitivament la modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin 
reclamacions. 

3. – (0450/2020-002) APROVAR, l’adquisició d’una participació accionarial de la societat 
mercantil ACELERA MES BARCELONA, SL, (nova societat (Newco) de propòsit específic 
(“SPV”), un cop Acelera Energia SCR, SA l’hagi constituït, i que tindrà per finalitat 
desenvolupar inversions a realitzar en el marc del programa “MES BARCELONA”. 
APROVAR, per una banda, el contracte de socis incorporat en l’ expedient, anomenat 
Pacte Parasocial, a formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Acelera Energia SCR, 
SA, i que estableix els termes particulars de la inversió; APROVAR, per una altra banda, 
la proposta d’Estatuts i la memòria-proposta d’ACELERA que també s’incorporen a 
l’expedient, que identifica, entre d’altres aspectes, els "leads" actualitzats, cash flows 
previstos i les rendibilitats esperades del projecte; ESTABLIR, en els termes indicats en 
el contracte de socis, que la participació de l’Ajuntament de Barcelona en la nova 
societat en cap cas serà superior al 30% del capital social total previst; la inversió total 
compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà d’un import màxim agregat 
d'1.290.580,80 euros, equivalent al 30 per cent del capital social total previst que 
s’estima que siguin de 4.301.936,00 euros; preveure que l’import màxim agregat 
compromès per l’Ajuntament es desemborsi durant els tres (3) anys següents a la 
constitució de la SPV, a raó de 430.193,60 euros cadascun. CONDICIONAR, la 
formalització de la inversió a l’obtenció de l’informe previ del Departament 
d’Economia de la Generalitat previst a la lletra c) de l’art. 206.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. FACULTAR el gerent de l’Àrea d’economia, 
recursos i promoció econòmica, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, 
perquè pugui dur a terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i 
executar el present acord; en particular i a títol enunciatiu, per a poder comparèixer 
davant de notari als efectes de subscriure i aixecar a públic el pacte de socis relatiu a 
la SPV, aportar capital social, nomenar membres del consell d’administració que 
corresponguin a l’Ajuntament de Barcelona, aprovar els estatuts socials així com per 
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subscriure i aixecar a públic qualsevol altre document que sigui necessari per a donar 
validesa i eficàcia al present acord. 

4. – (39-2021-002) APROVAR a l’empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació per 
error material, de l’acord aprovat pel Plenari del Consell Municipal, de 25 de febrer de 
2022, relatiu a la proposta al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, de la determinació de Barcelona com a municipi turístic, en el sentit de 
suprimir l’expressió: “dies feiners, 12 hores diàries, com a màxim” del punt tercer de 
l’Annex 1 de l’acord esmentat. NOTIFICAR aquest acord de rectificació al Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. 

5. – (DP-2022-28438) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona la finca de propietat municipal situada a l’illa delimitada 
pels carrers del Pare Manjón i del Pare Pérez del Pulgar, que es correspon amb la finca 
resultant A18.01 del “Polígon d’Actuació Urbanística (PAU/I B 1234) del Projecte de 
Reparcel·lació de la MPGM als terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat 
Vella i els seus entorns del terme municipal de Barcelona” (registral 24.514 de la 
secció 3a del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), grafiada en el plànol 
annex, amb la finalitat de destinar-la a la construcció i gestió d’habitatges protegits en 
règim HAUS per afectats urbanístics, 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 5 
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; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

6. – (DP-2022-28452) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona les finques de propietat municipal situades a l’illa 
delimitada pels carrers del Pare Manjón i del Pare Pérez del Pulgar, que es 
corresponen amb les finques resultants A18.03.1 i A18.03.2 del “Polígon d’Actuació 
Urbanística (PAU/I B 1234) del Projecte de Reparcel·lació de la MPGM als terrenys 
ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns del terme municipal 
de Barcelona” (registrals 24.516 i 24.517 de la secció 3a del Registre de la Propietat 
núm. 2 de Barcelona), grafiades en el plànol annex, amb la finalitat de destinar-les a la 
construcció i gestió d’habitatges de protecció oficial en règim general i preu concertat 
i a habitatges de protecció oficial HAUS per a afectats urbanístics, 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 5 anys no s’ha destinat a la mateixa en els termes de 



CG 9/22 INF 4/26

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; 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

7. – (16/2021) APROVAR definitivament la modificació del Reglament d’Honors i 
Distincions de l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR la modificació, així com el text 
consolidat del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona, que 
consta a l'expedient, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

8. – (08/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Antoni Miró 
en reconeixement de la seva extensa trajectòria i la seva aportació al món de la moda 
catalana, pel seu esperit creatiu projectat internacionalment i per la seva estreta 
vinculació amb la ciutat de Barcelona.

9. – (1/2022-1 SD) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error 
material existent en l’acord de l’expedient 1/2022 SD aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal el 25 de febrer de 2022 en el sentit que l’atorgament de la Medalla al mèrit, 
en la categoria d’argent,al funcionari amb número de matrícula 20921 és en virtut dels 
apartats tercer i sisè de la Disposició Addicional del Reglament d’Honors i 
Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 
1976 i modificat el 25 de maig de 2018, i no en virtut de l’apartat b) de l’article 4.2.2 
de l’esmentat reglament, com estableix el citat acord.

10. – (41/2022) MODIFICAR l’annex 2 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 a 
l’annex, que consta a l’expedient. ESMENAR l’annex 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 a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els 
seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

11. – (21PL16876) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la regulació 
del Teatre Principal situat a La Rambla 27-29; promogut per Inversiones Hoteleras 
ATIR SLU; 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 
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s'incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del 
municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de Sants-Montjuïc

12. – (21PL16863) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a l’avinguda Miramar 31-41, al Districte de Sants Montjuïc; d’iniciativa municipal 
a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta 
a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte d'Horta-Guinardó

13. – (21PL16873) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de la 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a 
l’ampliació de les unitats de crítics; promoguda per la Molt Il·lustre Administració de la 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Districte de Nou Barris

14. – (21PL16867) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la creació 
del pati exterior de la nova escola bressol municipal situada al carrer Palamós 70 al 
Districte de Nou Barris; d’iniciativa municipal a proposta de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del 
municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de Sant Martí

15. – (21PL16865) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de “L’ILLA 
2004” delimitada pels carrers de Badajoz, Tànger, Àvila i Sancho de Àvila – 22@; 
promoguda per Sanolda Invest, SL. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

F) Declaracions Institucionals

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

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

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Districte de Sants-Montjuïc

1. – (20189201) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern de 3 de març de 2022 pel qual 
es va DECLARAR, d'acord amb el que s'estableix a l'article 29.4 de la LCSP, la 
continuïtat del contracte 17004900 que té per objecte la "Gestió de serveis d'infància-
ludoteques del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social", per un 
període comprès entre l'1 de maig de 2022 i el 30 de setembre de 2022 adjudicat a 
l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 
183.467,39 euros (exempt d'IVA), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient, en declarar-se deserta la licitació iniciada per tal de donar 
continuïtat al servei un cop finalitzada la vigència d'aquest contracte. AMPLIAR 
L'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
183.467,39 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0603 i DISPOSAR-LA a favor de FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS, NIF R5800395E. 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. – (SDP-2021-28301) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la 
concessió d’ús privatiu de les dues finques situades, respectivament, al carrer 
Flassaders núm. 40 i al carrer La Seca núm. 2C a favor de la Fundació Privada Joan 
Brossa per a dur a terme el projecte anomenat “La Brossa”, dedicat a la figura de Joan 
Brossa, per un termini de deu anys prorrogable; 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 la Fundació Privada Joan Brossa; FORMALITZAR la concessió; i 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

3. – (DP-2022-28419) AUTORITZAR a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) la transmissió a 
favor de l’Agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i en els 
termes del Conveni formalitzat entre la UPF i l’Ajuntament de Barcelona el 25 de 
novembre de 2019 i del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació 
dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic Mercat del 
Peix) definides en la Modificació del Pla especial de l’àrea de la Ciutadella de la 
Universitat Pompeu Fabra, aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell 
municipal en la sessió celebrada el 26 de març de 2021, del dret de superfície que 
ostenta actualment respecte de la finca de propietat municipal del carrer Wellington 
núm. 14-16, ratificada la constitució del dret per acord del Consell Plenari en sessió de 
23 de desembre de 1994, i constituir mitjançant escriptura formalitzada pel Notari de 
Barcelona senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill el 24 de novembre de 1997, número 
2.094 de protocol, i modificat el dret mitjançant escriptura de 6 de juliol de 2020 
davant el Notari senyor Francisco Javier Hernández Alonso, número de protocol 1.370; 
transmissió a favor del CSIC que es concreta en el 42,86 per cent de la finca resultant 
E2-P2 i en el 4,77 per cent de la finca resultant E4-P4, equivalents al 9,74 per cent del 
dret de superfície inicial que es traslladarà a les noves finques resultants, que 
s’adjudiquen a l’Ajuntament de Barcelona en el Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit 2 
(A02) del Pla Especial i de Millora Urbana per a la regularització dels equipaments en 
l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic Mercat del Peix) definides en la 
Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, i 
a les quals es traslladarà per subrogació real el dret de superfície esmentat, que grava 
la finca aportada del carrer Wellington núm. 14-16; MANTENIR inalterades les 
condicions reguladores del dret de superfície previstes en l’escriptura de constitució 
del dret, en l’escriptura de modificació del dret de 6 de juliol de 2020, i en l’escriptura 
de transmissió parcial del dret per la UPF a favor del BIST de 21 de juliol de 2021 que 
determina el nou preu del dret i incorpora l’obligació de la superficiària de reinvertir 
en el propi projecte qualsevol excedent o superàvit econòmic que es pogués generar 
amb l’explotació dels espais no afectes a la finalitat del projecte, condicions en les 
quals es subrogarà el CSIC; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

4. – (21C00014) DECLARAR d’utilitat municipal el Camp Municipal de Futbol Turó de la 
Peira, d’acord amb els informes que consten a l’expedient, als efectes del que preveu 
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l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles 
per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent a 
l’exercici 2023 i successius. 

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

5. – (001/2022 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Arturo 
Carrasco García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
Gràcia -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 25 de novembre de 2021, 
passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
resolució del Regidor del Districte d’1 de desembre de 2021- i l’activitat privada per 
compte propi de consultoria de comunicació. Aquesta 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 i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes 
en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En 
tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o 
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

6. – (003/2022 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Miguel 
Martínez Velasco, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
Sants-Montjuïc -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 15 de novembre 
de 2021, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% 
per resolució del Regidor del Districte de 25 de novembre de 2021- i l’activitat privada 
per compte propi d’agent comercial i explotació electrònica per tercers. Aquesta 
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 i d’altra 
normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. 

7. – (2021-0057) RESOLDRE les al.legacions presentades en termini d’informació pública 
que va tenir lloc entre el 21 de gener i el 3 de març de 2022 i d’acord amb l’informe de 
la Direcció de Democràcia Activa que consta a l’expedient i es dona per reproduït al 
present acord. APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la incorporació de les esmenes derivades de les 
al·legacions estimades de conformitat amb l’esmentat informe, d’acord amb 
l’establert a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona (ROM). SOTMETRE’l novament a informació pública per un període de 30 
dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’establert als articles 49.b) 
de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 112 del ROM. 
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FACULTAR al Regidor de Drets de Ciutadania i Participació per tal que adopti els actes 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

8. – (20214016_21000045) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini 
d'execució del contracte número 21000045, que té per objecte el subministrament, 
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d’atestats i amb 
distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a l'Ajuntament 
de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, adjudicat a l’empresa Alphabet 
España Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, en el sentit d’ampliar el termini 
d’entrega dels vehicles fins l'1 d’abril de 2022, d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient; REQUERIR el contractista per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils 
procedeixi a FORMALITZAR aquesta ampliació de termini. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

9. – (02-2020CD27455) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma per a l’ampliació de consultes a l’ala sud-oest de la planta primera, 
realitzades a l’edifici situat al l’adreça del carrer Rosselló 161-169, emparades per 
l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2020CD27455 de 10 d’agost de 2020; CONCEDIR 
a l’Hospital Clínic de Barcelona (Q-0.802.070-C) la bonificació del 70% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres 
indicades, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, 
atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament 
comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una 
entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (07-2021CD24018) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al carrer Peris i Mencheta, num. 52 de Barcelona i, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020, CONCEDIR al Sr. Ricard Garriga 
Lara la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i 
obres generada per la presentació del comunicat diferit, el 22 de maig de 2020, atès 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant que 
les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis o 
locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C. DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (07-2020LL28573) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció d’edifici destinat, a 105 habitatges de protecció oficial (71 de 
règim general i 34 de règim concertat), 4 locals comercials, 100 places d'aparcament 
per a cotxes, 51 per a motos, 105 per a bicis i 41 trasters, als terrenys situats a 
l’avinguda de l’Estatut, 15-17 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2021, CONCEDIR a Fem Ciutat, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 30 
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de juliol de 2021 (exp. 07-2020LL28573) a la part amb protecció; donat s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracte d’obres 
destinades a habitatges protegits amb dret a superfície, adreçades al compliment del 
Pla d’habitatge de Barcelona vigent en el moment de la sol·licitar-se la bonificació; i 
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (08-2021CI40980) DECLARAR les obres consistents en renovació dels lavabos de 
l’escola Santiago Rusiñol, amb ubicació a passeig Valldaura, núm. 261-269, d’especial 
interès. CONCEDIR a Consorci d'Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada pel comunicat 
08-2021CI40980, per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a 
l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, en tant que 
les obres s’executen en un equipament comunitari dels contemplats a l’article 212è de 
les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. DONAR-NE 
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (10-2017LL10097) DECLARAR que les obres de modificació de distribució interior 
d'edifici industrial per a canvi d'ús de l'immoble ubicat al carrer Bac de Roda 149-l5l 
realitzades a l'empara de la llicència d'obres majors 10- 2017LL10097 no reuneixen els 
requisits necessaris per ser declarades d'especial interès o utilitat municipal als efectes 
de la bonificació d'ICIO; DENEGAR a la Fundació Privada JOIA la bonificació del 65% 
sobre la quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que no 
compleixen els requisits establerts per I'article 7è de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant 
que les obres es realitzen en terreny qualificat d'industrial Transformat (22@T). 
DONAR TRASLLAT d'aquest acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

14. – (10-2021CI41749) DECLARAR que les obres de reforma interior amb canvi de 
distribució puntual i canvi de fusteries en façana principal i patis que es duran a terme 
al pis 3r. 4ta. de I'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a l'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient l0-2021CI41749 no 
reuneixen els requisits necessaris per ser declarades d'especial interès o utilitat 
municipal als efectes de la bonificació d'ICIO; DENEGAR consegüentment la sol·licitud 
de bonificació del 90 per cent sobre la quota de I'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres que recau sobre les obres esmentades, que va ser presentada el 
29/08/21 pel senyor Gil Fanjul Ródena, en nom i representació de la comunitat de 
béns Nicieza Fanjul-Fanjul Rodenas y Cia CB, propietària de Immoble ubicat al carrer 
Lope de Vega 109; donat que no s'acompleixin els requisits establerts per l'article 
7.1.A3 a) de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres no es realitzen en règim de 
protecció pública; i DONAR TRASLLAT a I'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

15. – (10-2021CI51844) DECLARAR que les obres de reforma interior del pis principal tercera 
amb afectació de façana de l'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a I'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient l0-2021CI51844 no 
reuneixen els requisits necessaris per ser declarades d'especial interès o utilitat 
municipal als efectes de la bonificació d'ICIO; DENEGAR consegüentment la sol·licitud 
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de bonificació del 90 % sobre la quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres que recau sobre les obres esmentades, que va ser presentada el 25/10/21 pel 
senyor Francisco Nicieza Fanjul, en nom i representació de la comunitat de béns 
Nicieza Fanjul-Fanjul Rodenas y Cia CB, propietària de I'immoble ubicat al carrer Lope 
de Vega 109; donat que no s'acompleixin els requisits establerts per I'article 7.L.A3 a) 
de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres no es realitzen en règim de protecció 
pública; i DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Sant Andreu

16. – (21PL16829) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
l’estació de Sant Andreu Comtal; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel 
termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Districte de Sant Martí

17. – (21SD0249PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu de construcció de planta soterrada amb 
ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a 
l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Villena, Ramon Trias Fargas, Wellington i 
avinguda Icària”, àmbit inclòs en el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, situat al solar de l’antic Mercat del Peix, d’iniciativa 
municipal, promogut Barcelona Serveis Municipals, SA, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (amb classificació B) de 21 de gener 2022 i amb l’informe d’Auditoria de 
febrer de 2022 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, amb un pressupost de 27.303.041,10 euros, el 21% de l’impost 
del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò establert a l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals 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 al Tauler d’Edictes Municipal. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

1. – Mapa d’Actuacions del Mandat. 

Presentat per la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

ES DÓNA PER TRACTAT

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (246/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de 
Imperial Pujol (mat. 78343) entre la seva activitat municipal com a personal eventual 
amb destinació a la Sisena Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball d’Assessora 3 
(codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora associada a temps 
parcial i de durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel 
curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre ambdues activitats, 
la que es proposa autoritzar de professora associada a temps parcial de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, i la que es va autoritzar 
per la Comissió de Govern de 19/03/2020, de l’exercici de l’activitat privada per 
compte propi de col·laboració en publicacions i articles d'opinió (expedient 140/2020), 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
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Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (408/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natalia Costa Blanquer 
(mat. 79300) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior d'Informació, amb 
destinació a la Direcció Tècnica de Premsa, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 
Superior d'Informació (22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compte propi de 
periodista i col·laboració en articles de divulgació en matèria gastronòmica i 
tendències. 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. – (23/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Mateo Beneyto 
(mat. 79215) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb 
destinació al Departament de Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i 
l’activitat privada per compte propi com a administradora de l'empresa Serlaplan, SL, 
bugaderia industrial que té per objecte social el rentat, secat i planxat de qualsevol 
tipus de tèxtil. 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. – (38/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alicia Santos Vives 
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(mat. 79657) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Gestora d'Administració 
General, amb destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte d'Horta-Guinardó, on ocupa el lloc de treball de Gestora d'Administració 
General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri d’activitats de recerca 
en l'àmbit de les malalties rares endocrines a l’Institut Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, fins al 31/03/2022. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. – (42/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Meritxell Sàez Sellarès 
(mat. 50857) entre la seva activitat municipal com funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Educació Social, amb destinació al 
Departament de Promoció Drets Dones i LGTBI de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Gestora de projectes 
de serveis a les persones (codi de lloc: 24FAXSCSP01), i l’exercici de l’activitat docent 
com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 15/07/2022. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de 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. – (43/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Maria Victòria Rom 
Rodríguez (mat. 79134) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb 
destinació al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Gràcia, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i 
l’exercici de l’activitat docent com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 15/07/2022. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de 
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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. 

8. – (19001367L01-002) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat del 
servei en virtut de l’article 29.4 de la LCSP, l’acord marc Lot 1 amb núm. de contracte 
19001367L01-002 i núm. d'expedient 402/2019, que té per objecte les campanyes de 
publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en 
alguns dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exteriors i mitjans digitals, excepte aquelles campanyes o accions de comunicació que 
es difonguin exclusivament per mitjans digitals, que seran objecte del Lot 2, a favor de 
les empreses Carat España, SA, NIF A28343358, Wavemaker Publicidad Spain, SL, NIF 
B81173171 i la UTE Infinity Media Comunications, SL, NIF U67535302, per un termini 
màxim de 9 mesos des del dia 23 de març de 2022, o bé fins a la formalització del nou 
acord marc amb núm. de contracte 21001302L01, que té per objecte les campanyes 
de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en 
alguns dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exteriors i mitjans digitals, excepte aquelles campanyes o accions de comunicació que 
es difonguin exclusivament per mitjans digitals, d’acord amb els informes incorporats 
a l’expedient. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (20002868-002) PRORROGAR per un període comprès des del 18.03.2022 fins el 
17.03.2023, el contracte 20002868-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
mèdics de suport i seguiment en els processos de baixa per malaltia i realització 
d’informes de valoració de situacions de malaltia, que puguin afectar al personal que 
presta serveis tant a l’Ajuntament de Barcelona com als instituts municipals i altres 
organismes adherits, adjudicat a l'empresa Tebex, SA, amb NIF A58066705, per un 
import màxim de 205.458,00 euros IVA inclòs, que es desglossa en: 199.650,00 euros, 
IVA inclòs, corresponent al servei de suport i seguiment de baixes per malaltia, i en 
5.808,00 euros, IVA inclòs, en funció de preus unitaris, corresponent a la realització 
d’informes de valoració de situacions de malaltia; dels quals corresponen a 
l’Ajuntament de Barcelona 119.706,81 euros i 5.808,00 euros respectivament, 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 26.970,42 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 22.289,60 euros i import IVA de 4.680,82 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92211 0707, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
98.544,39 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 
81.441,64 euros i import IVA de 17.102,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92211 0707. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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10. – (18002353L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el lot 3 
del contracte 18002353 que té per objecte l’adquisició de serveis de sistemes 
informàtics per a realitzar contractació pública electrònica (Servei de l'Oficina 
Tècnica), adjudicat a l'empresa Altran Innovación SLU, amb NIF B80428972, per un 
import màxim de 49.570,38 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 49.570,38 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 40.967,26 euros i import IVA de 8.603,12 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. FIXAR en 
2.048,36 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la 
Gerència de Recursos 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (INV) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 10 de març de 2022.

12. – (22XF0297) APROVAR la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en el 
marc del Programa de Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del territori 
(IMPULSEM), que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a 
través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat 
socioeconòmica, promoure l’ús dels recursos endògens dels territoris per 
desenvolupar activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el temps, fent la 
ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, que compta amb les modalitats 
següents: Modalitat 1: Amunt Persianes, per Impulsar l’aixecament de persianes 
(instal·lació de nova activitat econòmica a locals en planta baixa que es lloguin o 
comprin) i donar suport a negocis ja existents en els barris més desafavorits (inclosos 
al Pla de Barris: El Carmel i Can Baró, El Poble-sec, Les Roquetes i Verdum, La 
Prosperitat, El Turó de la Peira i Can Peguera, El Besòs i el Maresme, El Raval, La 
Trinitat Nova, La Trinitat Vella, Zona Nord, El Bon Pastor i Baró de Viver, El Gòtic Sud, 
La Marina, La Verneda i la Pau, Sant Genís dels Agudells i La Teixonera); Modalitat 2: 
Innovació Socioeconòmica i Ess en Sectors Estratègics i en Clau Territorial, per 
fomentar la innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària vinculada al 
territori i amb dimensió comunitària, a través de l’impuls de projectes en sectors 
estratègics i l’articulació territorial; Modalitat 3: Foment de l'Ocupació de Qualitat al 
Territori, per crear projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius 
especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat; 
Modalitat 4: Turisme Responsable i Sostenible al Territori, per desenvolupar projectes, 
iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat 
econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i 
promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del 
turisme en els territoris, vinculant-se a la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible i l’agenda 2030; Modalitat 5: Alimentació Sostenible i 
Consum Responsable, per desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials 
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(compromeses amb els drets laborals, l’economia local, la sostenibilitat i el clima) que 
contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més responsable i en 
especial garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat; Modalitat 6: 
Centres de Distribució Urbana de Mercaderies d'Última Milla, per millorar l’eficiència i 
reduir l’impacte del repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament 
d’iniciatives de repartiment d’última milla en vehicles de zero emissions; CONVOCAR 
l'atorgament de subvencions per concurrència competitiva; PUBLICAR la convocatòria 
al BOPB i a la Gaseta Municipal; AUTORITZAR la despesa de 2.930.000,00 euros, dels 
quals, 2.450.000,00 euros amb càrrec a la partida 0700-48901-43311 (corresponents 
a les modalitats 2, 3, 4, 5, 6 i part de la modalitat 1) i 480.000,00 euros amb càrrec a la 
partida 0700/48901/15361 (part de la modalitat 1), del Pressupost 2022; ESTABLIR el 
termini de presentació de sol·licituds del 15 de març al 22 d’abril de 2022, ambdós 
inclosos. 

13. – (DP-2022-28435) MODIFICAR la permuta aprovada per la Comissió de Govern en data 
10 d’abril de 2019 i formalitzada en escriptura pública de 30 d’abril de 2019 entre 
Corpedificacions, SL i l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a la contraprestació a 
percebre per l’Ajuntament de Barcelona i el termini de lliurament de la mateixa, en el 
sentit d’establir el número d’habitatges a lliurar per l’esmentada societat a 
l’Ajuntament en 64 habitatges, més dos espais, un destinat a treball comunitari i un 
altre destinat a magatzem de bicicletes, ubicats en la mateixa promoció, enlloc dels 67 
habitatges previstos inicialment; i en el sentit d’ampliar el termini de lliurament dels 
habitatges i els espais compromesos fins el 15 de maig de 2022 i, com a conseqüència; 
REGULARITZAR el valor de la contraprestació a rebre per part de Corpedificacions, SL 
en l’import de 9.045.923,59 euros, el que suposa una diferència de valor a favor de 
l'Ajuntament de Barcelona per import de 54.076,41 euros, que serà abonat en el 
moment de la formalització de la modificació de la permuta; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l’obligació per import de 3.222,03 euros, en concepte d’IVA, a favor de 
Corpedificacions, SL, NIF B64928369, com a resultat de l’esmentada regularització de 
valors, amb càrrec a la partida 0701 62296 15211 del Pressupost municipal de l’any 
2022, abonant aquesta quantitat a Corpedificacions, SL en el moment de formalització 
de la modificació; FORMALITZAR la modificació de la permuta en escriptura pública; i 
ENCARREGAR la gestió i administració dels habitatges i dels espais esmentats a 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona per a destinar-los a 
lloguer assequible. 

14. – (03-029-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-029/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 9.319.398,05 euros, per atendre despeses del 
Conveni per la creació d’un programa pilot per al “Fomento del crecimiento inclusivo 
mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital”, 
signat el 28/12/2021 amb la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaria General de objetivos y políticas de inclusión y previsión social, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 22022591; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
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15. – (3-030-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 840.269,43 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. 
22022891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

16. – (3-031-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-031/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 3.035.020,00 euros, per atendre despeses de 
diversos expedients de la Direcció de Patrimoni, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 22030191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

17. – (3-032-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-032/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’acord amb el reconeixement d’ingrés 
de la Sra. Concepción Chueca Gili en concepte d’herència per a destinar al Centre 
d’Acollida d’Animals de companyia de l’Ajuntament de Barcelona per la cura i atenció 
dels animals, per un import de 37.385,25 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 22022895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

18. – (GMI202200070) APROVAR la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments 
de concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de març de 2022 en base a 
la variació del període (juny 2021 - desembre 2021) de l'IPC de Catalunya que ha estat 
del 3,7 %, d'acord amb l'informe del tècnic del Departament Estratègic de la Mobilitat 
de 7 de febrer de 2022 que s'incorpora a l'expedient, i en compliment del que disposa 
l'Acord de 12 de juliol de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat. 

19. – (001_19004145-001) PRORROGAR per un període comprès des del 23.03.2022 fins el 
22.03.2023, el contracte 19004145-001 que té per objecte "Prestació del servei 
d'assistència tècnica al Departament de Gestió de la Mobilitat (GM) de la Direcció de 
Serveis de Mobilitat i al Departament d'Espai Urbà (EU) de la Direcció de Serveis 
d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona en la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de serveis i en altres tasques 
relacionades, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa 
UTE TPF IM3 2021, amb NIF U42869057, per un import total de 414.604,08 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 
345.503,40 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 
285.540,00 euros i import IVA de 59.963,40 euros amb tipus impositiu 21% a 
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l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 69.100,68 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 57.108,00 euros i import IVA de 11.992,68 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

20. – (21PL16835) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a 
domicili, d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel 
termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de 
Govern en sessió de 25 de març de 2021 (BOPB de 26 de març de 2021), de 
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a l’atorgament 
de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per 
la legislació sectorial per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els 
epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental (OMAIIA) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: Epígraf 
12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina 
industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació 
(càtering); i EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan disposin 
d’obrador; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en 
sessió d’11 de març de 2021 (BOPB de 12 de març de 2021) i ampliat per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (BOPB de 30 d’abril de 2021) pel 
que fa a l’epígraf EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats; PRORROGAR, 
també, la suspensió de l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, 
ampliació o reforma de local; SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla les 
activitats anteriorment esmentades, així com l’atorgament de llicències d’obres i 
l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes 
activitats, ampliació o reforma de local. SUSPENDRE en l’àmbit del present pla 
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes 
establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats 
regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció 
integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), sempre que facin 
repartiment a domicili: 12.11/a1 Magatzem no frigorífic d’aliments; 12.11/1a1 
Magatzem frigorífic de conservació d’aliments; 12.11/a Magatzem no frigorífic de 
mercaderies no perilloses, i 12.11/1a Magatzem frigorífic de mercaderies no 
perilloses; SUSPENDRE, així mateix, 12.11/3 Agència de petita paqueteria (missatgeria) 
amb magatzem de recepció i/o lliurament que utilitzi solament vehicles lleugers i EC 
1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan no disposin d’obrador; 
SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, 



CG 9/22 INF 20/26

ampliació o reforma de local. EXCLOURE de la suspensió l’activitat de càtering que 
sigui complementària d’una altra activitat principal considerada essencial, tot i 
desenvolupar-se en discontinuïtat física; EXCLOURE, també, aquells àmbits que es 
trobin inclosos en la previsió de l’article 74.2 TRLU. DETERMINAR que els àmbits de 
suspensió són els delimitats i grafiats en els plànols de suspensió que figuren a 
l’expedient, elaborats de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives 
publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia i del present acord; 
PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim 
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que 
s’aprova inicialment; SOTMETRE’Lal Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sants-Montjuïc

21. – (22g114) APROVAR a l’empara de l’article 119.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la constitució de la Junta 
de compensació del Sector 14 de la Marina del Prat Vermell, formalitzada mitjançant 
escriptura pública atorgada el 15 de febrer de 2022, davant la Notaria de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya, Sra. Elena Romeo García, amb núm. 155 del seu protocol. 
DONAR TRASLLAT a la Direcció General d’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 la Junta de Compensació. 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més 
circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats 
en l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

22. – (3BC2021/166) APROVAR inicialment l'adaptació i actualització del projecte executiu 
del carrer Tarragona 173 per adequar-lo a les necessitats programàtiques per un SAIER 
(Servei d'atenció a immigrants, emigrats i refugiats) al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost de 3.118.560,01 euros, IVA del 21% inclòs, d'acord amb 
allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 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; i 
NOTIFICAR als interessats en aquest procediment. 
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Districte de Gràcia

23. – (22g86) DESESTIMAR la petició d’acumulació amb el procediment 21g346 –
advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la Llei de la 
finca núm. 42 del passeig Turull formulada per una part dels propietaris de la finca, ja 
resolt i 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. Rafel Garrido Oliete, en representació de Federico Capellas Serra el 30 
de desembre de 2021 davant el registre de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en relació 
a la finca número 42 del passeig Turull – número 95 de l’avinguda Coll del Portell 
qualificada de Parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) per la Modificació del 
Pla General Metropolità en l'àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de 
novembre de 2010 i publicada al DOGC 23 de febrer de 2011 i Xarxa Viària pel Pla 
General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al DOGC 
el 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 16 de febrer de 2022, que a efectes de motivació s’acompanya al 
present i es té per íntegrament reproduït. 

Districte de Sant Martí

24. – (02PC981-22@R10) APROVAR, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i 
l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, la modificació de l'article 7 dels estatuts de l'Associació 
administrativa de Cooperació del subsector 10 del Pla de Millora Urbana per a la 
reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent), corresponent al canvi de domicili 
social, que es trasllada al carrer Muntaner, 499, ent-3a 08022 Barcelona, aprovada en 
Assemblea de 3 de novembre de 2021. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de 
la Província i en un dels diaris de major circulació de la província; NOTIFICAR-LO 
personalment als interessats, SOL.LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’article 205.1. e) del Decret305/ 2006 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, la inscripció de la 
modificació de l’article 7 dels estatuts de l‘esmentada associació administrativa de 
cooperació en el Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores i DONAR-NE compte 
a la Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (09gu30) APROVAR, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i de l’article 192.5 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, i de conformitat amb l’acord adoptat per l’Assemblea general 
extraordinària celebrada el 23 de desembre de 2020, la modificació de l’article tercer 
del Estatuts de la Junta de compensació del Polígon d’actuació urbanística núm. 2 de 
la Modificació de Pla General Metropolità en l’àmbit de la plaça de les Glòries-
Meridiana Sud, amb el següent redactat: “Article 3. Domicili: El domicili de la Junta 
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s’estableix a 08008-Barcelona, avinguda Diagonal, núm. 618, planta 6a. El domicili es 
pot traslladar a un altre lloc per acord de l’Assemblea General, i s’ha de comunicar a 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè en sol·liciti la inscripció en el Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradores”. PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona. SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a l'empara de l'article 205.1 e) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la inscripció de la 
modificació de l’article tercer dels estatuts de l’esmentada Junta en el Registre 
d’entitats urbanístiques col·laboradores. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

26. – (21obo396) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització del carrer 
Almogàvers, entre els carrers Badajoz i Roc Boronat”, al Districte de Sant Martí, a 
Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 8 de 
setembre de 2021, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dona per reproduït, amb un import de 3.729.791,68 euros, inclòs el 21% de l’impost 
del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’article 89.6 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris 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. 

27. – (10BC2021/143) APROVAR definitivament el 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, 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 10.476.931,90 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 (TRLMRLC); PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

28. – (10BC2022/021) APROVAR el Projecte executiu de condicionament provisional de 
l'entorn del futur parc de la Canòpia: av. Meridiana davant del Mercat dels Encants, 
Gran Via entre Castillejos i Rbla. Poblenou, i av. Diagonal entre Castillejos i Cartagena. 
Districte de Sant Martí a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb els informes 
tècnics municipals rebuts, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests 
efectes es donen per reproduït, per un import d’1.164.272,03 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 (TRLMRLC); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 



CG 9/22 INF 23/26

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

29. – (20210127Lot02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002002L02, que té 
per objecte la contractació de les -Obres d'arranjaments als equipaments dels 
Districtes de: (3) Sants- Montjuïc, (4) Les Corts, (5) Sarrià-Sant Gervasi, (6) Gràcia, (7) 
Horta- Guinardó, (2) seu DS de carrer València- a l’empresa SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO, SL amb NIF B61563169, per no haver justificat en temps i 
forma els valors anormals en què incorre l’oferta que va presentar. ADJUDICAR el 
contracte esmentat a l’empresa IFL GESTION, SL amb NIF B60480233 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació, d'acord amb la proposició que ha 
presentat, amb una baixa de 18,98% dels preus unitaris, en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim d'1.495.622,44 euros IVA inclòs, dels quals 
1.236.051,60 euros corresponen al preu net i 259.570,84 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 498.540,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 
498.540,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 498.540,81 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 61.802,58 
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a 
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Oscar Marin Fraile. 
ALLIBERAR la quantitat de 0,01 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 0,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i 
a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20210127Lot03) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002002L03, que té 
per objecte la contractació de les -Obres d'arranjaments als equipaments dels 
Districtes de: (8) Nou Barris, (9) Sant Andreu, (10) Sant Martí, (12) Altres (Can Puig i 
Can Girona)- a l’empresa Servicios e Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, per 
no haver justificat en temps i forma els valors anormals en què incorre l’oferta que va 
presentar. ADJUDICAR el contracte esmentat a l’empresa Maenju Empresa 
Constructora, SL, amb NIF B43582311, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació, d'acord amb la proposició que ha presentat, amb una baixa de 15,38% 
dels preus unitaris, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim 
d'1.556.773,05 euros IVA inclòs, dels quals 1.286.589,30 euros corresponen al preu 
net i 270.183,75 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
518.924,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 518.924,35 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200; un 
import (IVA inclòs) de 518.924,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 64.329,46 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 el Sr. Oscar Marin Fraile. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

31. – (20210190) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 21001813-002 que té per objecte el serveis per la gestió de l’allotjament 
temporal i manutenció de persones i famílies en hostals, pensions i pisos d’estada 
temporal a Barcelona i part de la seva àrea metropolitana, de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, adjudicat a l'empresa Avoris Retail Division, SL, 
amb NIF B07012107, per un període 4 mesos o fins la formalització del contracte 
suspès per la interposició del recurs especial en matèria de contractació un cop 
dictada la corresponent resolució per part del Tribunal de Contractes Català, per un 
import total d'1.359.771,53 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris oferts, i 
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 total de 1.359.771,53 
euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.170.333,38 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200, un 
import (IVA inclòs) de 168.416,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22615/23164 0200, un import (IVA inclòs) de 21.021,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22615/23171 0200. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32. – (20220018) APROVAR el conveni de col·laboració entre L'Ajuntament de Barcelona, 
Mercabarna, SA, amb NIF núm. A08210403, Fundació Banc dels Aliments, amb NIF 
núm. G58443771, Formació i Treball Empresa d'Inserció SLU, amb NIF núm. 
B64044837, Càritas Diocesana de Barcelona, amb NIF núm. R0800314G, Creu Roja 
Catalunya, amb NIF núm. Q2866001G i Associació de Concessionaris de Mercabarna, 
ASSOCOME, amb NIF núm. G62044458, que té per objecte col·laborar en l’àmbit del 
malbaratament alimentari, amb la finalitat de gestionar EL FOODBACK; Centre 
d’Aprofitament Alimentari de Mercabarna. FACULTAR la. Sra. Laia Claverol Torres, 
gerenta de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la 
signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (2022005) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2022 de 
la 26a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants en el Districte de 
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i 
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 1.177,00 euros, que anirà a càrrec a la posició 
pressupostària D/48101/33811/0603 de l’exercici de 2022, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquest premi.

34. – (2022006) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2022 de 
la 10a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte de 
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i 
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la posició pressupostària 
D/48101/33811/0603 de l’exercici de 2022, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi.

35. – (2022007) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2022 de 
la 24a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte de 
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i 
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
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mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la posició pressupostària 
D/48101/33811/0603 de l’exercici de 2022, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi.

b) Mocions

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