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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 13 de gener de 2022

A a sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
de la Ciutat, el 13 de gener de 2022, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les
Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert 
Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 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 Eloi Badia Casas.

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

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com 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
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C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (FD 2022-01/1) APROVAR inicialment la constitució del Fons Especial del Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins de 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 inicialment la proposta de l’acta de constitució del fons 
especial. SOTMETRE aquest acord de constitució, juntament amb l’acta de constitució, 
a informació pública per un termini de trenta dies; i de no presentar-s’hi al·legacions,
TENIR-LOS per definitivament aprovats. RESTAR ASSABENTAT de l’acord quart pres pel 
Patronat de la Fundació Barcelona Cultura en la sessió 3 de novembre de 2021 relatiu 
a l’acceptació de la constitució del fons especial. 

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

2. – (040/2021) DEIXAR sense efecte el nomenament de la Sra. Natàlia Ferré Giró com a 
Adjunta al Síndic de Greuges de Barcelona. NOMENAR la Sra. Eva Maria Garcia Chueca 
Adjunta al Síndic de Greuges de Barcelona. 

3. – (1/2022) 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. APROVAR l'increment del 2% de les taules 
retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021 i amb efectes 
d'1 de gener de 2022 d'acord amb el que preveu la Llei 22/2021 de 28 de desembre de 
Pressupostos Generals de l'Estat, i conseqüentment MODIFICAR l'annex 4 (taules 
retributives) de la relació inicial de llocs de treball, tal i com es detalla a l’annex, que 
consta a l’expedient; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no 
resulti d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar 
un increment del 2% a les retribucions del personal d'acord amb la llei 22/2021 de 28 
de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat; PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

4. – (21XF1371) APROVAR l'expedient 21XF1371 de reconeixement de crèdit per un import 
de 4.615,53 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades l'any 2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de 
Fundació Privada Centre Cim amb NIF G63749162. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de de 4.615,53 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació pressupostària 
0300/22703/91225, a favor de Fundació Privada Centre Cim amb NIF G63749162. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (21SD0350) DESESTIMAR, de conformitat a l’establert a l’article 119 de la Llei 39/2015 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
el recurs de reposició interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SAU contra l’acord 
d’aprovació de la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per objecte els 
"Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona 
Centre”, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 23.07.2021, atesos els motius que 
consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a l’informe 
jurídic emès per la Secretaria Delegada de Medi Ambient, que obren al present 
expedient i que resumidament son: 1) Desestimar la reclamació respecte al càlcul del 
cost dels imports del manteniment i reparacions dels vehicles atès que les 
metodologies de càlcul han de ser homogènies d’acord a l’informe Direcció de Serveis 
de Neteja i Gestió de Residus; 2) Desestimar la sol·licitud d’abonament d’una 
compensació econòmica atès que ja va ser resolta mitjançant acord del Consell Plenari 
de l’Ajuntament, aprovat en data 29 d’octubre de 2021 ( Exp 20080060, contracte 
8000528); 3) Desestimar la sol·licitud de revisió de preus per increment dels costos de 
la ma d’obra, entre altres raons, perquè no es pot tenir la certesa que la modificació 
de les condicions salarials derivada de la negociació col.lectiva realment es produirà i 
per no estar prevista al PCAP. NOTIFICAR el present acord als interessats. 

6. – (20XC0287-001) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració subscrit entre 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona per l'execució 
de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada de les dues xarxes 
actuals del tramvia (Trambaix i Trambesòs), aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
en sessió del 23.12.2020, per la qual es modifica el previst al Pacte 3.2 en relació a 
l’Annex III de l’esmentat conveni, en el sentit d’incrementar l’aportació prevista per 
l’execució del sistema ACT respecte de la catenària, atès el diferencial de preus 
produït per l’impacte de la pandèmia COVID a l’economia mundial. Aquest increment 
es fixa en 4.210.914,42 euros (IVA exclòs) dels que l’ATM es compromet a finançar 
870.717,47 euros i l’Ajuntament de Barcelona 3.320.196,95 euros; AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import de 3.320.196,95 euros, a favor de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, amb NIF P5890049I, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/76745/15131 – 0504 de l’actuació P.11.7084.01 del pressupost de 
l’exercici 2023, restant aquesta aportació subordinada al crèdit que autoritzi el 
respectiu Pressupost municipal, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentada Addenda, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin de la mateixa; NOTIFICAR als interessats i PUBLICAR 
aquest acord i l'addenda aprovada de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de procediment administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Districte de Sants-Montjuïc

7. – (19PL16730) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a 
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l’equipament d’allotjament dotacional destinat a residència d’estudiants a l’Avinguda 
Paral·lel 25-37 de Barcelona; promogut per ALBA SPANISH PROPCO 1 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; i 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. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

8. – (21PL16851) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació 
d’un equipament a Can Ferrer al carrer Alfons XII 42-48 i consolidació d’espai lliure als 
jardins d’Enric Sagnier al carrer Brusi 51-61, 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; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 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 Gràcia

9. – (19PL16746) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la millora urbanística i ambiental 
dels barris de Gràcia; 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. 

Districte de Sant Andreu

10. – (21PL16856) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana dels 
equipaments situats al carrer d’Espronceda números 320 i 322-324, i Passatge Bofarull 
1-5 als barris de Navas i La Sagrera; promogut per l’Institut Barcelona Esports (IBE) i 
pel Servei Català de la Salut (CatSalut); 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; i TRAMETRE 
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l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

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

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

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

C) Part decisòria / Executiva

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

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (12/07 IMEB) APROVAR la liquidació de la concessió administrativa relativa a la gestió 
de l’escola municipal de música Nou Barris adjudicada a la Fundació Pro Escola la 
Guineu per acord de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social del Consell 
Municipal, de 24 d’abril de 2007, i prorrogada fins al curs 2020/2021. ABONAR a la 
Fundació Pro Escola la Guineu, amb NIF G-59052993, l’import de 17.642,75 euros en 
concepte de la liquidació dalt esmentada amb càrrec a l'aplicació 48980 32811 0001 
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del pressupost 2021. CANCEL·LAR l’aval dipositat com a garantia per aquesta Fundació 
per a fer front a l’execució del contracte de concessió. 

Districte de Sants-Montjuïc

2. – (20219206) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 21002889 que té per objecte la "Gestió dels serveis d’infància-
ludoteques del Districte de Sants- Montjuïc amb objectius d’eficiència social", per no 
haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import 
d'1.546.738,69 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 277.619,77 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un 
import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 475.919,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 317.279,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603. 

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

3. – (2021-0057) APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb l’establert a l’article 111 del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona (ROM); SOTMETRE’L a informació 
pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord 
amb l’establert als articles 49.b) de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i 112 del ROM. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
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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 30 de 
desembre de 2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

1. – (2809/2021) Resolució de la gerent de l’ICUB, d'1 de desembre de 2021, que INICIA la 
tramitació de l'expedient de contractació que té per objecte els Servei de visites i 
activitats sobre Història i patrimoni de Barcelona del Museu d’Història de Barcelona 
adreçades tant a públic escolar com a públic general, amb número de contracte 
21002404, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert i 
amb un pressupost total de licitació de 504.203,99 euros, IVA inclòs. AUTORITZA 
l'esmentada quantitat. 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. 

2. – (3042/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona, de 24 de 
desembre de 2021, que APROVA el conveni de col·laboració entre aquest Institut i 
l'Institut internacional per l'Acció No Violenta NOVACT, que instrumenta l’atorgament 
d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, per import 
de 350.000,00 euros pel finançament del Projecte REC CULTURAL als barris de Sants i 
Poble-sec de Barcelona, un sistema innovador de bonificacions i canalització d'ajudes 
en moneda ciutadana. 

b) Informes

1. – Estat Ciberseguretat Corporativa. 

Presentat pel Sr. Francisco Rodríguez Jiménez, Gerent de l’Institut Municipal 
d’Informàtica.

ES DÓNA PER TRACTAT
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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. – (392/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Mompió 
Gallart (mat. 79140) entre la seva activitat municipal com a personal eventual amb 
destinació a la Regidoria d’Educació, on ocupa el lloc de treball de Cap de Gabinet 
(26EEESNEV04), i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de consultoria, 
tallers i formacions en temes d'igualtat, lideratge i orientació professional. 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. 

3. – (406/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Costa Marzal 
(mat. 76572) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Drets de Ciutadania de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocada i assessorament 
jurídic i psicosocial. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la 
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc 
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en 
aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi 
tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés 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. – (407/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Giron (mat. 
25934) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
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professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de 
Montjuïc 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 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. 

5. – (409/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico 
Castarnado (mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'Horta-Guinardó, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i l’exercici 
d’una segona activitat docent, concretament com a tutora acadèmica de la 
Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del gener de 2022 
fins al juny de 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 com a tutora 
acadèmica de la Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, i la que es va 
autoritzar per la Comissió de Govern en data 19/11/2020, de l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi d’arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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6. – (414/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Heras Quílez 
(mat. 22117) 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 Zona Franca 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 
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. 

7. – (12/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Ezquerra 
Merino (mat. 11007020) entre la seva activitat municipal com a contractat laboral 
subrogat amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la 
Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (codi 
22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà 
ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos 
contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés 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. 

8. – (2/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana, 
tal i com es detalla a l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la 
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Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 13 de gener de 2022. 

10. – (3-001-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-001/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 39.833,92 euros, per atendre despeses dels 
projectes d’inversió P.05.6028.01 (Equipaments Sarrià - Sant Gervasi. Bens mobles) i 
P.05.6027.01 (Equipaments Sarrià – Sant Gervasi. Manteniment), de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22010491; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

11. – (1BC2021/132) APROVAR definitivament el Projecte de renovació i millora de les 
xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça Urquinaona i la plaça de l'Àngel a 
Barcelona, al Districte de Ciutat Vella, 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 2.140.981,49 euros, el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya; APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i 
servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de 
Mitja Tensió i de Baixa Tensió i CT i FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a 
formalitzar els convenis; 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. 

Districte de Sants-Montjuïc

12. – (3BC 2021/146) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici al carrer de 
Sants, entre el carrer Riera Blanca i el carrer d’Arizala, al Districte de Sants-Montjuïc 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) 
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, 
amb un pressupost de 173.401,59 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; ACLARIR que 
el present projecte preveu actuar al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, a 
grans trets l’actuació que es preveu executar fora del terme municipal consisteix en 
actuacions de senyalització horitzontal a la cruïlla del carrers de Sants amb el carrer 
Arizala; AUTORITZAR, d’acord amb el previst a l’article 2 dels seus estatuts, Barcelona 
d’infraestructures Municipals, SA a l'extensió del seu àmbit d'actuació territorial fora 
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dels límits municipals als efectes de la gestió de l’actuació relativa al “Projecte 
executiu del carril bici al carrer de Sants, entre el carrer Riera Blanca i el carrer 
d’Arizala, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona al terme municipal de 
l’Hospitalet del Llobregat, d’iniciativa municipal, d’acord amb els informes que figuren 
a l’expedient administratiu i que als efectes de fonamentació es donen per reproduïts 
i atès que l’actuació s’ajusta al seu l’objecte social; COMUNICAR el present acord a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; SOTMETRE el present projecte a informació 
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sant Andreu

13. – (21PL16838) ACORDAR l’extensió del termini per procedir a la inscripció del projecte 
de reparcel·lació de la MPGM La Maquinista 2015 fins, com a màxim, el dia 16 de juliol 
de 2022, d’acord amb l'informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; 
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

14. – (21obo396) APROVAR inicialment 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’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a 
informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent 
de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en 
un dels diaris de més circulació de la província, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi al·legacions pertinents. 

15. – (21g134) RESOLDRE el recurs potestatiu de reposició interposatpel Sr. Jordi Siscart 
Jordá, en nom i representació de la societat mercantil SPORTS LEISURE & 
MANAGEMENT S.L contra l’acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de 16 de 
setembre de 2021, pel qual es va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació, 
en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’Actuació Urbanística 2 del Pla de 
Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació 
virtual del carrer de Provençals de Barcelona, pels motius que, justificadament i 
raonada, consten en l’informe del Departament de reparcel·lacions de la Direcció de 
serveis de gestió urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 29 de novembre 
de 2021, que obra en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. NOTIFICAR 
aquest acord als recurrents. 



CG 1/22 INF. 13/15

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

16. – (18001531-Lot1) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L01-003 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional , que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: 1. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF 
G62212972; 2. COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR), amb NIF 
G63721963; 3. FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDARIES, amb NIF G62393616; 4. FILLES DE 
LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF R5800615F; 5. FUNDACIÓ 
BENALLAR, amb NIF G64046899; 6. ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, amb NIF G61964102; 
i ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L INTEGRACIÓ D’HOMOSEXUALS, BISEXUALS I 
TRANSEXUALS IMMIGRANTS ACATHI, amb NIF G62212972, atès que s’està tramitant la 
licitació mitjançant procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), 
pel temps indispensable fins a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per 
un període no superior a 9 mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 
d’octubre de 2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. NOTIFICAR aquest acord a les entitats homologades. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

17. – (18001531-Lot2) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L02-004 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional , que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: 1. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF 
G62212972; 2. FUNDACIÓ BENALLAR, amb NIF G64046899; 3. FILLES DE LA CARITAT 
FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF R5800615F; 4. FUNDACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES, amb NIF G 62693616; 5. ACCEM, amb NIF G79963237; i 6. ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE, amb NIF G61964102, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant 
procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), pel temps 
indispensable fins a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període 
no superior a 9 mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 d’octubre de 
2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR 
aquest acord a les entitats homologades. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

18. – (18001531-Lot3) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L03-004 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 



CG 1/22 INF. 14/15

d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional, que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, així com designar les entitats 
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han 
estat homologades les següents entitats: 1. FUNDACIÓ BENALLAR, amb NIF 
G64046899; 2. FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF 
R5800615F; 3. ACCEM, amb NIF G79963237; i 4. ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA 
INTEGRACIÓ D’HOMOSEXUALS, BISEXUALS I TRANSEXUALS IMMIGRANTS ACATHI, 
amb NIF G62212972, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant procediment 
obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), pel temps indispensable fins a la 
formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, 
comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 d’octubre de 2022, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR aquest acord a les 
entitats homologades. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

19. – (20210566-21S14643) APROVAR el Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances 
d’estiu per a infants i adolescents per a l’any 2022, que figura en document adjunt que 
forma part d’aquest Decret. APROVAR els annexos al Protocol corresponents a l’any 
2022 els quals s’acompanyen i formen part d’aquest Decret. CONVOCAR l’adhesió a 
aquest Protocol a totes les entitats que organitzen i ofereixen aquestes activitats. 
PUBLICAR íntegrament el Protocol i els seus Annexos corresponents a l’any 2022 que 
s’aproven en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Joan 
Ramon Riera, regidor d’Infància, joventut, persones grans i persones amb discapacitat 
per a la signatura de tots aquells documents que es derivin d’aquest expedient. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

20. – (191/2021-22XF0007) APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes 
en el Marc de l’Acció Comunitària a la ciutat de Barcelona, compresos entre l'1 de 
gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023, per un import total de 600.000,00 euros i 
d’acord amb les Bases reguladores de les convocatòries per a l'atorgament de 
subvencions en el marc de l'acció comunitària a la ciutat de Barcelona, publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 07 d’octubre de 2021. 
ESTABLIR el termini de presentació de sol·licituds per a optar a la subvenció de 20 dies 
naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria 
en el BOPB. AUTORITZAR la despesa per un import total de 600.000,00 d’euros amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos següents: un import de 
300.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
0800-48901-23182, i un import de 300.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2023 i a l’aplicació pressupostària 0800-48901-23182; condicionades a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. PUBLICAR l’esmentada 
Convocatòria en el BOPB.
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b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30 
hores.
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