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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 16 de febrer de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 16 de febrer de 2023, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada 
Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz 
Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, 
Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau 
Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa 
Alarcón Montañés i Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. 
Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Lucía Martín González i l’Im. Sr. David Escudé 
Rodríguez.

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

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

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 9 de febrer de 2023, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (23/0004-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de data 21 d'octubre de 2022, que CONVOCA, per procediment obert, 
l’adjudicació del contracte del servei de control de les plagues i malures de la 
vegetació tant en viari com en parcs i jardins, així com el desherbatge amb mesures de 
contractació pública sostenible, distribuït en 2 lots: Lot 1: Gestió integrada de plagues i 
malures de la vegetació tant en viari com en parcs i jardins. Lot 2: Control biològic de 
plagues i malures de la vegetació tant en viari com en parcs i jardins i el desherbatge, 
amb un import de licitació de 2.247.867,34 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 
de 2 anys i pròrrogues. El valor estimat del contracte és 4.087.031,52 euros (IVA 
exclòs). 
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2. – (23/0008-01-02-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de data 26 de gener de 2023 i 1 de febrer de 2023 que ADJUDICA 
el contracte del servei de recollida de residus vegetals mitjançant camions pop amb 
conductor amb mesures de contractació pública sostenible, distribuïts en dos lots: Lot 
1: Un camió pop gran amb conductor (MMA mínima de 26 tones) a l’empresa Foment 
del Reciclatge, SA, amb NIF A61868147, per un import 270.512,00 euros (IVA inclòs del 
10%) i un termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. Lot 2: Un camió pop petit amb 
tracció a les quatre rodes amb conductor (MMA 15-18 tones) a la Sra. Esperanza 
Anguiano Alsina, amb NIF 33968011R, per un import 223.872,00 euros (IVA inclòs del 
10%) i un termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. 

3. – (611.2023.004) El Director General de BIMSA, en data 3 de febrer de 2023, ha resolt 
INICIAR la licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu dels 
entorns de 5 escoles i 5 ecoxamfrans, inclosos al Programa "Pressupostos 
Participatius" a diversos districtes de Barcelona, amb un pressupost de licitació de 
562.550,37 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 680.685,94 
euros i un valor estimat de 675.060,44 euros, IVA exclòs i una durada de 3 mesos i 7 
dies. 

Districte de Nou Barris

4. – (608.2022.061) El Conseller Delegat de BIMSA, en data 2 de febrer de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu d'estructura per a 
l'ampliació del pas inferior sota la línia ferroviària d'Adif al c. D'oristà (Vallbona), al 
districte de Nou Barris de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, 
a la mercantil Copcisa, SA, per un import d'1.726.409,97 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 2.088.956,06 euros i una durada de 8 mesos i 
15 dies. 

Districte de Sant Martí

5. – (610.2022.120) El Conseller Delegat de BIMSA, en data 31 de gener de 2023, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres de rehabilitació integral del Centre Municipal de 
Vela del Port Olímpic de Barcelona al Districte de Sant Martí de Barcelona, a la 
mercantil Obrascon Huarte Lain, SA, per un import de 2.969.343,59 euros, IVA exclòs, 
que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 3.592.905,74 euros i una durada de 14 
mesos. 

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

6. – (23000006) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 30 de gener de 2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de 
Manteniment i Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de Business Intelligence (BI) 
de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 23000006, mitjançant 
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tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 3.390.765,89 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 
unitaris i un valor estimat de 5.297.222,58 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 2.802.285,86 
euros i import de l'IVA de 588.480,03 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 386.770,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 156.500,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 
0900; un import (IVA inclòs) de 847.193,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 
351.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 823.860,13 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un 
import (IVA inclòs) de 299.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 359.941,71 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 165.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l'art. 103 de la LCSP i de conformitat amb la motivació continguda a l'informe emès 
pels serveis tècnics de la Direcció d'Operacions i Sistemes que consta a l'expedient. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Govern. 

7. – (23000007) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 30 de gener de 2023: INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de 
Manteniment i Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) dels Sistemes d'Informació 
Territorial de l'IMI de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible", amb núm. de contracte 23000007, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 595.149,34 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
931.162,99 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 491.858,96 euros i 
import de l'IVA de 103.290,38 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 90.200,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 25.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900; un 
import (IVA inclòs) de 156.264,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 50.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 156.264,02 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900, un 
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import (IVA inclòs) de 50.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 52.087,96 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900, un import (IVA inclòs) de 15.333,34 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DECLARAR la improcedència 
de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i de conformitat amb la
motivació continguda a l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció d'Operacions 
i Sistemes de l'IMI que consta a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Govern. 

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Declaracions en expedients de contractació

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

1. – Punt 31, expedient núm. 20224435_001_23000033: contractació del Subministrament 
del menjar dels cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per a la Gerència 
de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, amb un valor estimat de 678.749,76 euros. 

Formulen les declaracions següents:

I. Que estan informades del següent: 1r) Que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, 
del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juliol (Reglament financer de la UE), estableix que “hi haurà conflicte d’interessos 
quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol 
motiu directe o indirecte d’interès personal”; 2n) Que l’article 64, “Lluita contra la 
corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), té la finalitat d’evitar qualsevol 
distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la 
igualtat de tracte a totes les persones candidates i licitadores; 3r) Que l’article 23, 
“Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el 
personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les 
circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són: a) Tenir interès personal en 
l’afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser 
administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 
algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el 
parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb 
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qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat; c) Tenir 
amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 
l’apartat anterior; d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el 
procediment de què es tracti; e) Tenir relació de servei amb una persona natural o 
jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys 
serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 

II. Que no estan sotmeses a cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d’interessos de les indicades en l’article 61.3 del Reglament financer de la UE , ni en 
l’article 64.2 de l’LCSP, en relació amb la lluita contra la corrupció i la prevenció dels 
conflictes d’interessos, ni en l’apartat 11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’aplicació de l’LCSP, publicada en la Gaseta Municipal el 16 de març 
de 2018, i que no concorre en la seva persona o persones cap causa d’abstenció de 
l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que 
pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

III. Que es comprometen a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/comissió 
d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa 
d’abstenció que doni o pugui donar lloc al dit escenari.

IV. Que coneixen que el fet que es demostri que és falsa una declaració d’absència de 
conflicte d’interessos comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/ 
judicials que estableixi la normativa aplicable.

b) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (236/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Isaac Royo Pueyo (mat. 
25984) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Caporal 
submarinista (18FC1CCCD01), 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 2022, 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, 
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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. 

3. – (238/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Souto Alcaide (mat. 
26456) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Caporal 
submarinista (codi de lloc: 18FC1CCCD01), 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 2022, 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. 

4. – (248/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Andrés Cruz (mat. 
27297) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant 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 2022, 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 
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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. – (282/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pere Bernat-Verí Pi (mat. 
78138) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber C2 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers de Llevant 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 2022, 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. 

6. – (296/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Abellán Miró (mat. 
21393) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sotsoficial SPCPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), 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 2022, 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 
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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. – (297/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jose Luis Cantarero Valdés 
(mat. 22561) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d'Hebrón de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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. 

8. – (308/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Clara Latorre Gasull 
(mat. 76802) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana de l'SPCPEIS, desenvolupant el lloc de 
treball de Tècnica de l'SPCPEIS-Cap de guàrdia (codi de lloc: 24FAXCCPE01), i adscrita a 
la Unitat Operativa de Desenvolupament de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professora formadora 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 
2022, 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, 
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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. 

9. – (20/2023) CONVOCAR 5 places d´Inspector/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs-oposició, corresponent al grup A, subgrup A2, escala 
d’administració especial, sots-escala serveis especials i règim funcionarial; APROVAR 
les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (21/2023) CONVOCAR 5 places d´Intendent/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, corresponent al grup A, subgrup A1, escala 
d’administració especial, sots-escala serveis especials i règim funcionarial; APROVAR 
les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (22/2023) CONVOCAR 2 places d´Intendent/a Major de la Guàrdia Urbana de 
l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, corresponent al grup A, 
subgrup A1, escala d’administració especial, sots-escala serveis especials i règim 
funcionarial; APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de 
l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (20002320-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.03.2023 fins 
l'1.03.2024, el contracte 20002320-005 que té per objecte la contractació del servei 
d'elaboració, subministrament de material i correcció de les proves psicotècniques i 
de coneixements, adjudicat a l'empresa HOGREFE TEA EDICIONES SAU, amb NIF 
A28079069, per un import total de 387.979,24 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
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despesa de l'esmentat contracte a favor de HOGREFE TEA EDICIONES SAU, amb NIF 
A28079069, per un import de 64.663,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 
i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net de 53.440,67 euros i import IVA d'11.222,54 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte a favor de HOGREFE TEA EDICIONES SAU, amb NIF A28079069, 
per un import de 323.316,03 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 267.203,33 euros i import IVA de 56.112,70 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

13. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 16 de febrer de 2023. 

14. – (SD-002-2023) APROVAR la modificació de les bases reguladores del programa de 
subvencions per l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària i per la Intercooperació 
en l’Estratègia #ESSBCN2030- ENFORTIM L’ESS, aprovades per la Comissió de Govern 
en data 11 de febrer del 2021, en els termes previstos a la proposta que consta 
incorporada a l’expedient, per tal d’adaptar-les a les circumstàncies actuals, tot 
millorant la gestió dels ajuts i l’adequació dels objectius generals del programa. 
ORDENAR la publicació de la modificació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de 
la Província i a la web municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini 
de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats I Serveis dels ens locals; 83 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. APROVAR definitivament aquestes Bases 
Generals sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el període 
d’informació publica. 

15. – (23XC0001) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi 
de l'Advocacia de Barcelona per a la millora de l'assessorament, l'especialització i 
l'atenció a la ciutadania en l'àmbit del consum. FACULTAR la Regidora de Comerç, 
Mercats, Règim Intern i Hisenda, l'Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, per a la 
signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 

16. – (3-014/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-014/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 1.400.693,23 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. 23020291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
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17. – (3-015/2023) APROVAR l’expedient núm.3-015/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2023, d’acord amb el reconeixement d’Ingrés 
de l’empresa FUNERARIA SAN RICARDO SL, segons Acord de participació en l’execució 
del projecte d’urbanització municipal en la zona verda adjacent de l’equipament situat 
al carrer Comtes de Bell-lloc 76-78, de data 27/12/22, per un import de 125.000,00 
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 23020695; 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

Districte de Sants-Montjuïc

18. – (22SD0264PO) APROVAR definitivament el “Projecte d’intervencions estructurals de 
reparació, rehabilitació i consolidació de murs i vials a l’agrupació 13, departaments 2 i 
3, del cementiri de Montjuïc”, d’iniciativa municipal, promogut per CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, SA, d’acord amb l’Informe de Tècnic de Projecte amb classificació “B” 
(favorable amb observacions o condicions d’obra) de 19 de juliol de 2022 emès amb 
sentit favorable i amb l’informe d’Auditoria de la empresa SEGOS MANAGEMENT de 
21 d’abril de 2022, que consten degudament incorporats a l’expedient i que es donen 
per reproduïts, amb un pressupost per a coneixement de l’administració 
d'1.961.270,12 euros, el 21% de l’Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el 
que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 36 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i al Tauler d’edictes municipal. COMUNICAR el present acord a les 
direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

19. – (3BD2022/110) APROVAR definitivament el projecte executiu de la millora de la plaça 
de la Vidriera, al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que el qualifica amb una B (favorable en 
observacions o condicions d’execució d’obres) que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dona pe reproduït, amb un pressupost d’1.036.036,10 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament. 

20. – (3BC2022/180) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la recuperació de l'ala 
nord del Mercat de les Flors per al foment de les arts del moviment, al Districte de 
Sants-Montjuïc de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del 
Projecte (que qualifica el projecte amb una B favorable amb observacions o condicions 



12/18
CG 7/23 

d'execució d'obres) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 783.995,86 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; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

21. – (22SD0055PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’Urbanització de l’àmbit definit en la MpPGM 
del Nou Centre de Recerca “Caixa Research Institut” al terme municipal de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del 
Municipi de Barcelona en sessió del 25 de febrer de 2022 (publicada als efectes de la 
seva executivitat al DOCG 8635 de 28/03/2022), promogut per Fundació Bancària 
Caixa d’Estalvis i Pensions “La Caixa”, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B, favorable amb observacions o condicions d’execució d’obra) de 3 de 
febrer de 2023 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona 
per reproduït, amb un pressupost per coneixement de l’administració de 
4.286.403,18 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el 
que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació 
pública durant el termini d’un mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de la província. 
NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les 
dependències municipals interessades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Gràcia

22. – (19g212) DESESTIMAR els recursos potestatius de reposició i ESTIMAR els seus escrits 
d’ampliació formulats, pel senyor Pedro Barbarà Coca i la senyora Ma Carmen Coca 
Giménez, contra l’acord de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2022, de resolució 
de les al·legacions i d’aprovació definitiva de la Modificació del Projecte de 
reparcel·lació, modalitat cooperació, de la Unitat d’actuació núm. 5, en execució del 
subàmbit A, delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità en els 
sòls de la UA-5 i part de la UA-3 de la MpPGM en l’àmbit de l’avinguda de l’Hospital 
Militar i carrer de la Farigola, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en 
l’informe de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut municipal 
d’urbanisme, de 26 de gener de 2023, que consta en l’expedient i que es dona per 
íntegrament reproduït. MANIFESTAR que les correccions de la Modificació del Projecte 
de reparcel·lació derivades dels recursos potestatius de reposició que s’estimen en 
part, en els termes continguts en l’informe esmentat de la Direcció de serveis de 
gestió urbanística, s’han introduït en la Modificació del Projecte de reparcel·lació de 
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referència. NOTIFICAR-LO personalment als recurrents i als altres interessats. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Andreu

23. – (23SD0009PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu d’urbanització del sòl qualificat com a 
6b Sub-àmbit 2 del Sector IV “La Maquinista” inclòs dins l’àmbit de la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità Sub-àmbit 2 del Sector IV “La Maquinista”, al 
Districte de Sant Andreu, que fou aprovada definitivament per acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2015 (publicada 
als efectes de la seva executivitat al DOGC 6831 de 16/03/15), promogut per la 
societat UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
(amb classificació B, favorable amb observacions o condicions d’execució d’obra) de 
data 11 de gener de 2023 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dona per reproduït i amb un pressupost per contracte de 23.834.466,67 
euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen 
els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el 
termini d’un mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR el 
present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les dependències municipals 
interessades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

24. – (9BD2022/151) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la 
plaça Doctor Modrego, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb una B 
(favorable amb observacions o condicions en fase d’execució d’obres), que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 853.804,78 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i SOTMETRE’L a informació pública, 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

25. – (9BD2022/184) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 
Palafrugell i entorns, al barri de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb els Informes Tècnics del Projecte que 
qualifiquen el projecte amb una B favorable amb observacions o condicions d’execució 
d’obres que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb un pressupost de 757.496,32 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 
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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 
Baixa Tensió i de Mitja Tensió i FACULTAR la Gerent del Districte per a formalitzar els 
convenis; 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 TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no 
s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut 
informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte. 

26. – (9BD2022/245) APROVAR el Projecte modificat del projecte executiu del nou 
equipament de les Cases Barates del Bon Pastor, al Districte de Sant Andreu de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, l’Informe Tècnic de 
BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que 
aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat 
pels mateixos contractistes és de 2.121.282,36 euros, el 21% d'IVA inclòs, import 
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada pels 
adjudicataris (1.871.635,80 euros, 21% IVA inclòs), i l’import de les modificacions 
proposades (249.646,56 euros, 21% IVA inclòs), consistents principalment en treballs 
que durant els enderrocs i el procés de l’obra s’han anat descobrint elements que 
estaven amagats, i que són de vital importància per tal de poder relatar aquesta part 
de l’historia de la ciutat, fet per el qual l’operador de l’equipament (MUHBA) demana 
més treballs de restauració i conservació, no previstos en el projecte inicial. Igualment, 
durant l’execució dels treballs ha estat necessari introduir alguns canvis i millores 
sobre el projecte aprovat, algunes degudes al propi desenvolupament de l’obra i a 
condicionants no previstos en el moment de la redacció del projecte, i que 
representen un 13,34% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i el 
mateix percentatge (13,34%) sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC: 
1.871.635,80 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 
16 de setembre de 2021 (2.335.758,22 euros IVA inclòs); NOTIFICAR als interessats en 
aquest procediment; i 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. 

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

27. – (23XC0064) APROVAR el memoràndum d'entesa entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.v. per a la 
creació de Fraunhofer (Espanya) NewCo i el seu centre de recerca Fraunhofer a 
Barcelona. FACULTAR la Tercera Tinent d'Alcaldia, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la 
signatura d'aquest acord i la resta de documents que se'n derivin. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

RETIRADA
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Districte de Gràcia

28. – (22002526) ADJUDICAR el contracte núm. 22002526, que té per objecte "Organització 
i dinamització dels espais i casals de gent gran i el suport i la dinamització del 
programa de promoció de gent gran del districte de Gràcia, amb mesures de 
contractació pública" a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 424.489,61 euros 
(exempt d'IVA). DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària, FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
amb NIF R5800395E, l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import 
de 210.391,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232; 0606, un import de 214.097,89 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232; 0606. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 21.224,48 
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a 
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució 
l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. David Díez González, tècnic de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. ALLIBERAR la quantitat de 72.253,55 
euros, en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de 
35.811,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0606 i un import de 36.442,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

29. – (19003191L01-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2023 fins al 
29.02.2024, el contracte 19003191L01-005 que té per objecte la gestió del Casal de 
Gent Gran Baix Guinardó, Casal Gent Gran Horta i Espai de Gent Gran Canigó, al 
Districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, 
per un import total de 210.804,68 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E la despesa de l'esmentat contracte a 
favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import de 35.134,11 
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 29.036,45 euros i 
import IVA de 6.097,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
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D/22719/23232 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb 
NIF R5800395E la despesa de l'esmentat contracte a favor de FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import de 175.670,57 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 145.182,29 euros i import IVA de 30.488,28 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (19003191L02-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2023 fins al 
29.02.2024, el contracte 19003191L02-005 que té per objecte la Gestió del Casal de 
Gent Gran Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran Sant Genís, adjudicat a l'empresa 
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, per un import total de 233.251,73 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'empresa INICIATIVES I 
PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913 la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 38.875,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 32.128,34 euros i import IVA de 6.746,95 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'empresa 
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913 la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 194.376,44 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 160.641,69 euros i import IVA de 33.734,75 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

31. – (20224435_001_23000033) INICIAR l'expedient per a la contractació del 
Subministrament del menjar dels cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
per a la Gerència de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb núm. de contracte 001_23000033, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 325.569,64 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
678.749,76 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 282.812,40 euros i import de l'IVA de 42.757,24 euros; i 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 41.583,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0400 D/22113/13211, un import (IVA inclòs) de 39.809,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/22113/13211, un import (IVA inclòs) de 83.166,82 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22113/13211, un import (IVA 
inclòs) de 79.618,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
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pressupostària 0400 D/22113/13211, un import (IVA inclòs) de 41.583,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/22113/13211, un import (IVA inclòs) de 39.809,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22113/13211; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

32. – (23XC0065) APROVAR el protocol de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, l'Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, per a l'execució del projecte i les 
obres de les noves construccions de l'Escola Gaia i l'Institut Escola Xirinacs d'aquest 
municipi, amb una durada màxima de quatre anys a comptar des de la seva signatura, 
prorrogable per un màxim de quatre anys addicionals, amb l'objectiu de respondre 
ràpidament a les noves demandes de construcció de centres educatius. FACULTAR el 
Tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de 
Barcelona, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat protocol, així com 
la de tots aquells documents que se'n derivin. NOTIFICAR aquest acord a les persones 
interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

33. – (1SD/23) ACCEPTAR la diferència, per major import de 1.726,83 euros, entre la 
subvenció concedida amb caràcter provisional pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament pel finançament de les Escoles 
Municipals de Música de Barcelona, per al curs 2020-2021, per import de 259.803,40 
euros (aprovada per la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2022) i la subvenció 
concedida amb caràcter definitiu per import de 261.530,23 euros. 

Districte d'Horta-Guinardó

34. – (20002981-001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2023 fins al 
28.02.2025, el contracte 20002981-001 que té per objecte la Gestió del Casal 
d'Entitats Mas Guinardó adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS CULTURALS SL, amb NIF 
B60641925, per un import total de 519.324,55 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor 
de QSL SERVEIS CULTURALS S.L., amb NIF B60641925, la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 43.277,05 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 35.766,16 euros i import IVA de 7.510,89 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2025. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de QSL 
SERVEIS CULTURALS SL, amb NIF B60641925, la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 259.662,27 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 214.596,92 euros i import IVA de 45.065,35 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
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pressupostària D/22719/92416 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de QSL SERVEIS 
CULTURALS SL, amb NIF B60641925, la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 216.385,23 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 
178.830,77 euros i import IVA de 37.554,46 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92416 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

35. – (19S18325-003) APROVAR l'addenda del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Barcelona -Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural i Esportiva la Lira, per a la 
gestió corresponsable de l'edifici del carrer Coroleu, núm. 15 i la planta baixa del 
carrer Abad Odó, núm. 22, segons el programa d'activitats presentat, per a l'anualitat 
2023, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional per un import de 52.776,75 euros, equivalent al 39,10% del 
cost del projecte, que té un cost total d'execució de 134.981,80 euros, per a l'anualitat 
2023, d'acord amb l'establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de 
subvencions de l'Ajuntament. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 52.776,75 euros, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 48903/33411 de l'any 2023 a favor de la 
Societat Cultural i Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per subvencionar l'execució 
del projecte de cogestió. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de 
març de 2024, presenti la justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en el 
conveni, d'acord amb el què estableix l'article 10è de la Normativa general de 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la gerent del Districte de Sant 
Andreu per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 
que se'n derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (23XC0048) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona -
Districte de Sant Andreu- i l'ICUB, mitjançant el MUHBA per a la gestió de l'espai 
museístic i de barri CASES BARATES DISTRICTE SANT ANDREU - MUHBA BON PASTOR. 
FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l'esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

c) Mocions

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