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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 16 de març de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 16 de març 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: Laia Bonet 
Rull, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, 
Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, David Escudé Rodríguez, 
Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Joan Ramon Riera 
Alemany i Núria Carmona Cardoso, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases 
Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores i l’Im. Sr. regidor: Janet Sanz Cid, 
Laura Pèrez Castaño, Jordi Rabassa Massons i Montserrat Ballarín Espuña.

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

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

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

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

C) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (FD 2023-03/05) RATIFICAR, l’acord adoptat pel Patronat de la Fundació Manifesta 15 
Barcelona en la sessió de 16 de desembre de 2022, relatiu a la modificació dels articles 
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7, 8, 13, 19, 20, 22 i 30 dels estatuts de la fundació, d’acord amb el redactat que 
consta a l’expedient administratiu, derivada del requeriment d’esmena indicat per la 
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, 
Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’inscriure la Fundació 
Manifesta 15 Barcelona en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Manifesta 15 Barcelona. 

2. – (CO 2023-03/06) RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut 
Ramon Llull en la sessió de 15 de desembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la 
modificació dels seus estatuts amb motiu de la incorporació de l’Ajuntament de Palma 
de Mallorca com a ens consorciat, segons consta en l’expedient administratiu. 
NOTIFICAR aquest acord al Consorci Institut Ramon Llull. 

3. – (21XC0033-001) APROVAR l'Addenda al Conveni entre el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Ajuntament de 
Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i el Servei Català de la Salut per al 
finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona 
per al període 2021-2024, d'acord amb el redactat que consta a l'expedient; MINORAR 
en 154.083,64 euros l'autorització i disposició a favor de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 31112 46715 del pressupost de 
l'any 2023, AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de l'Agència de Salut Pública de Barcelona 
398.721,06 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 31112 46715 del 
pressupost de l'any 2024, d'acord amb l'establert en la clàusula sisena de l'addenda a 
dalt esmentada i condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
respectiu pressupost municipal; AUTORITZAR I DISPOSAR a favor del Servei Català de 
la Salut, la despesa de 526.361,81 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 
31112 48904 del pressupost de l'any 2023 i d'1.868.008,06 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 0200 31112 48904 del pressupost de l'any 2024, d'acord 
amb l'establert en la clàusula sisena de l'addenda a dalt esmentada i condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el respectiu pressupost municipal; 
FACULTAR la Comissió de Govern per aprovar les actualitzacions de les aportacions 
econòmiques anuals derivades d'aquesta addenda; FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 
totes les actuacions necessàries que es derivin d'aquest Acord; NOTIFICAR aquest 
acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Consorci Sanitari de 
Barcelona, al Servei Català de la Salut i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. 

4. – (0550/2023) INFORMAR favorablement la sol•licitud al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per incoar l'expedient de declaració de les Fogueres de Sant 
Joan de Barcelona com a Bé Cultural dintre del catàleg de patrimoni cultural català, en 
la modalitat de “Festa popular d’Interès Cultural” d’acord amb l’informe tècnic del 25 
de gener de 2023 del director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB. 

5. – (20230067) DOTAR els crèdits necessaris a les següents partides del pressupost 
municipal de l’any 2023: 0200/20200/23013, 0200/20200/23161, 0200/21300/93312, 
0200/21600/23033, 0200/21600/23033, 0200/22703/23036, 0200/22719/23033, 
0200/22731/23172, 0202/22719/15211, segons el detall que consta a l’Annex I, que 
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forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors. 

6. – (20230115) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’any 2023: 0103/62650/23142, 
0101/22699/23100, 0103/22732/23143, 0102/22732/23132, 0102/22727/23132, 
0101/22799/23104, 0103/22732/23162, 0105/22615/23180, 0103/22738/23143, 
0103/22731/23150, 0102/22699/23120, segons el detall que consta a l’Annex I, que 
forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors, per un import total d'1.938.758,35 euros.

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

7. – (EM 2023-03-07) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de les Societats 
Mercantils de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA, Foment de Ciutat, SA, Barcelona Activa SAU, SPM amb 
el redactat que consta a l’annex adjunt. SOTMETRE aquest acord d’aprovació de la 
modificació dels estatuts a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò previst a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals; i de no presentar-s’hi 
al·legacions, s’entendrà per definitivament aprovat. PUBLICAR l’aprovació definitiva de 
la modificació dels estatuts. FACULTAR la Tercera Tinent d’Alcaldia d’Agenda 2030, 
Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana per a efectuar els 
tràmits i signar els documents necessaris per a l’execució del present acord. 
NOTIFICAR el present acord a les entitats interessades, per al seu coneixement i 
efectes. 

8. – (20230057) APROVAR inicialment les modificacions de crèdit consistents en crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançades amb BAIXES de crèdit pressupostari per 
import de 485.600,00 euros de l’aplicació pressupostària 0200/21200/23291 
Manteniment edificis i altres construc.; per import de 29.000,00 euros de l’aplicació 
pressupostària 0200/48903/23252 Convenis amb instit. sense afany de lucre; i per 
import de 12.500,00 euros de l’aplicació pressupostària 0200/48904/31111 Altres 
aportacions a institucions sense afany de lucre. APROVAR inicialment la modificació 
del Pressupost per al 2023 de l'Ajuntament de Barcelona, consistent en CREAR les 
aplicacions pressupostàries nominatives 0200/48740/23291 Fundació Solidaritat UB, 
per import de 133.000,00 euros; 0200/48747/23291 Taula per Colòmbia, per import 
de 30.000,00 euros; 0200/48868/23291 Oxfam, per import de 100.000,00 euros; 
0200/48677/23291 Justícia i Pau, per import de 15.000,00 euros; 
0200/45391/23291 Institut Català Internacional per la Pau, per import de 100.000,00 
euros; 0200/48679/23291 Caminando Fronteras, per import de 30.000,00 euros; 
0200/48731/23252 Federació Organitzacions per a la justícia Global, per import de 
29.000,00 euros. APROVAR inicialment la modificació del Pressupost per al 2023 de 
l'Ajuntament de Barcelona consistent en el SUPLEMENT de crèdit de les aplicacions 
pressupostàries nominatives 0200/48738/23291 Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, per import de 77.600,00 euros, resultant el crèdit definitiu de la 
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partida en 102.600,00 euros; 0200/48789/31111 Consell de la Joventut de Barcelona, 
per import de 12.500,00 euros, resultant el crèdit definitiu de la partida en 18.320,00 
euros. EXPOSAR l’expedient al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal 
que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes i TENIR PER 
APROVADES DEFINITIVAMENT les modificacions de crèdit del pressupost per al 2023 
esmentades, en el supòsit que no se n’hi formulin.

9. – (23XF0149) APROVAR definitivament la modificació de crèdit consistent en un crèdit 
extraordinari finançat amb baixa de crèdit pressupostari per import de 550.000,00 
euros de l'aplicació pressupostària 0800/48902/32011 Altres subvencions a 
institucions sense afany de lucre, per import de 50.000,00 euros de l'aplicació 
pressupostària 0800/22719/92419 Altres contractes de serveis, per import de 
50.000,00 euros de l'aplicació pressupostària 0800/48903/92419 Convenis amb 
institucions sense afany de lucre, i per import de 15.000,00 euros de l'aplicació 
pressupostària 0800/22610/92413. APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del 
pressupost per l’any 2023 de l’Ajuntament de Barcelona consistent en CREAR les 
aplicacions pressupostàries nominatives 0800/48636/92419 Associació Software Lliure 
Decidim per import de 100.000,00 euros, 0800/48520/32626 Barcelona Super 
Computing (BSC) per import de 350.000,00 euros, 0800/48633/32626 Fundació 
Barcelona Institut Science and Technology (BIST) per import de 200.000,00 euros, i 
l'aplicació pressupostària 0800/48698/92413 Fundació Joan Maragall per import de 
15.000,00 euros. 

10. – (3-032/2023) APROVAR inicialment la modificació de crèdits pressupostaris del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2023, consistent en 
crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdit, per import de 260.000,00 euros, 
per atendre despeses d’interessos de demora derivats de sentències, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 23030790. EXPOSAR-LO al públic durant un 
termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que es 
considerin oportunes i TENIR PER APROVADES definitivament les modificacions de 
crèdit esmentades, en el supòsit que no s’hi formulin reclamacions. 

11. – (20231032) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost 
de l'Ajuntament de Barcelona, exercici 2023, per un import de 40.000,00 euros, en 
concepte de suplement de crèdit, a aplicar en l’aplicació pressupostària 
0603/48712/92416 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca, segons 
actuacions detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de les 
següents aplicacions pressupostàries: 20.000,00 euros a l’aplicació 
pressupostària 0800/48902/92011, i 20.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 
0603/22719/92414; EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies per tal 
que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes; APROVAR 
definitivament l’expedient de modificació de crèdit esmentat, si no es presenta cap 
reclamació. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

12. – (23XC0096) APROVAR inicialment el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 
2023-2026, d'acord amb la documentació i informes que consten a l'expedient, 
SOTMETRE'L a informació pública pel termini d'un mes, d'acord amb l'article 83 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i en el supòsit de no presentar-se al·legacions TENIR per 
aprovat definitivament l'esmentat Pla. 

13. – (02/23) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost 
municipal de l’any 2023: 0300/22610/91224, 0703/30140/01111, 0703/22708/16011, 
0703/22708/16221, 0705/22610/92033 i 0705/20200/93312 segons el detall que 
consta a l’Annex I, que forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a les
despeses contretes en exercicis anteriors. 

14. – (44/2023) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) de la Relació de Llocs de 
Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord 
i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (20230111) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 23XF0278, 
23XF0281, 23XF0282 i 23S04679 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que 
consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de 
regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports 
indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2023, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

16. – (22XI0061) DOTAR i HABILITAR el crèdit de 23.146,38 euros a l'aplicació pressupostària 
D/0504/22120/16511 del pressupost municipal de l'any 2023, per fer front al 
pagament de la factura número 5724020076 (nº de registre 2022-505209), a favor del 
tercer APPLUS+ORGANISMO DE CONTROL, SLU, amb NIF B16923104, en concepte de 
despeses contretes en exercicis anteriors. 

Districtes de l'Eixample i Sants-Montjuïc

17. – (22PL16930) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de la 
Model i la Fira de Barcelona, als districtes de Sants-Montjuïc i de l’Eixample, 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 
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a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de l'Eixample

18. – (22PL16890) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per a la regulació dels 
edificis 12, 20, 21 i 25 del recinte de l’Escola Industrial és d’iniciativa pública; 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. 

RETIRADA

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

19. – (21PL16864) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla 
especial integral de “La Rotonda” avinguda del Tibidabo 2-4, passeig de Sant Gervasi 
51-53 i carrer Lleó XIII 1-3, Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona (La Rotonda), 
d’iniciativa privada promogut per JOSEL, SLU; atesa l’existència de motius 
determinants, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat 
amb l’article 95.1 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les 
activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es 
declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i 
NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

20. – (22PL16939) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) de la 
Modificació de Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat a l’illa 
delimitada pels carrers Alacant, Torras i Pujalt, Sant Casimir i Ganduxer de Barcelona, 
al districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’iniciativa privada promogut per Clínica Sagrada 
Família, SA; atès l’informe desfavorable de Direcció de Serveis de Mobilitat i que al seu 
torn es fa constar a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i d’Actuació 
Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l’efecte de motivació; 
ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2915, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la 
notificació d’aquest acord, per a realitzar les actuacions necessàries per a continuar la 
tramitació, i que, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es 
procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del 
Pla. 
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Districte de Nou Barris

21. – (22PL16913) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de la connexió 
entre els edificis que conformen l’Institut Escola Trinitat Nova al carrer Palamós 51, al 
districte de Nou Barris, d’iniciativa pública, promogut per Consorci d’Educació de 
Barcelona, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

22. – (22PL16909) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació 
de l’equipament situat al carrer Bonaventura Gispert 37-47, al districte de Sant 
Andreu; 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. 

23. – (22PL16922) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Sector "La Maquinista" 
Barcelona, al districte de Sant Andreu; d’iniciativa privada promogut per Unibail-
Rodamco-Westfield, 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. 

24. – (22PL16925) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità als àmbits La 
Maquinista – Potosí al districte de Sant Andreu, 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. 

25. – (22PL16935) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu 
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de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz i l’antic camp de futbol del Molinet, 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 Martí

26. – (21PL16875) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial d’infraestructures de la MPGM 22@ 2022; 
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; 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. 

27. – (22PL16953) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació i d’usos del Port Olímpic 
de Barcelona, 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. 

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
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F) Declaracions Institucionals

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

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

C) Part decisòria / executiva

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

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (2023-02-DPEF) DECLARAR d’utilitat municipal els habitatges de lloguer social que 
gestiona directament l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB), els de la Borsa de lloguer del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, els del 
Programa de cessió promogut pel mateix Consorci de l’Habitatge de Barcelona que 
gestiona la Fundació Hàbitat 3, i els destinats a lloguer social que gestiona l’IMHAB i 
que formen part del Programa municipal de Transició a l’Habitatge a través dels 
HUT’S, d’acord amb la relació que figura a l’expedient, i als efectes del que preveu 
l’art. 9.10 de l’ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a 
l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost sobre béns 
immobles corresponent a l’exercici 2023 i següents. I DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

2. – (DP-2023-28895) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) respecte el local situat a la finca de propietat municipal del carrer de 
Còrsega núm. 363 (identificat amb el número de finca registral 39.134/N de la secció 
Gràcia A del Registre de la Propietat núm. 4 de Barcelona), amb caràcter onerós i per 
un termini de 75 anys, per a establir-hi el CAP Vila de Gràcia; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret 
d’acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el 
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Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

3. – (DP-2023-28826) EXTINGIR, a sol·licitud de les Gerències d’Habitatge i de l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), el dret de superfície a 
favor de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA, respecte de la finca de 
propietat municipal FR.01 del Projecte de Reparcel.lació del PAU 1 del PMU del Sector 
I: Colorantes-Renfe subàmbit 2, actualment carrer de Fernando Pessoa núm. 10-18, 
constituït per acords d'aquesta Comissió de 19 de març, 17 de setembre i 21 d'octubre 
de 2019, i modificat per acord del mateix òrgan de 19 d’octubre de 2022; i FACULTAR 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar 
i executar el present acord. 

4. – (DP-2022-28688) RESOLDRE, en els termes que resulten de l’informe de la Direcció de 
Patrimoni obrant al expedient que s’adjunta a efectes de motivació, les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l'expedient de modificació del Plec 
de Clàusules Reguladores de la concessió de l'ús privatiu de domini públic municipal 
dels quioscos situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i altres 
publicacions periòdiques, aprovat per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i 
Ocupació d’11 de desembre de 2013; APROVAR definitivament el Plec de clàusules 
reguladores modificat; PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i a 
la Gaseta Municipal, l’acord d’aprovació amb el text de la modificació, juntament amb 
el text consolidat del Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu 
de domini públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la venda de 
diaris, revistes, llibres i altres publicacions periòdiques; i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

A petició de la Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, es fa constar expressament 
la reserva dels regidors/es del Grup Municipal Socialista en aquest punt, fins a conèixer 
la totalitat de les al·legacions presentades i la resolució de les mateixes.

5. – (DP-2023-28893) PRORROGAR, d’acord amb el que estableix la clàusula tercera del 
Plec de clàusules administratives reguladores, la concessió per al subministrament, 
instal·lació, conservació i explotació publicitària de determinats elements de mobiliari 
urbà de la Ciutat de Barcelona, concedida a la societat CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, 
per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal de 14 de juliol de 
2021, per un termini d’un any, amb efectes d'1 de novembre de 2023 al 31 d’octubre 
de 2024, mantenint inalterades la resta de condicions de la concessió; FORMALITZAR 
la pròrroga en document administratiu; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

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

6. – (17006704-001) APROVAR, a l'empara de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, la pròrroga extraordinària del contracte 
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núm. 17006704-001 que té per objecte el subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
durant 60 mesos, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb 
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: 126 vehicles 
amb distintius i transformació tipus 1 i 1b), fins que comenci l'execució del nou 
contracte i, en tot cas, per un període màxim de 9 mesos, (de l'1 de juny de 2023 fins 
al 29 de febrer de 2024 per a la primera entrega de vehicles, i des del dia 1 de 
desembre de 2023 fins al dia 31 d'agost de 2024 per a la segona entrega), adjudicat a 
l'empresa BANCO SANTANDER, amb NIF A39000013, per un import d'1.731.784,73 
euros (IVA inclòs), sense modificar les condicions inicials del contracte, tot d'acord 
amb els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte a favor de BANCO SANTANDER, amb NIF A39000013, per un 
import d'1.009.111,36 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 807.289,09 euros i import IVA de 201.822,27 a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a 
favor de BANCO SANTANDER, amb NIF A39000013, per un import de 722.673,37 
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 578.138,70 euros i 
import IVA de 144.534,67 a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 

7. – (17006705-001) APROVAR, a l'empara de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, la pròrroga extraordinària del contracte 
núm. 17006705-001 que té per objecte el subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
durant 60 mesos, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb 
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 2: 19 vehicles 
sense distintius i transformació tipus 2 i 2b), fins que comenci l'execució del nou 
contracte i, en tot cas, per un període màxim de 9 mesos, (de l'1 de juny de 2023 fins 
al 29 de febrer de 2024 per a la primera entrega de vehicles, i des del dia 1 de 
desembre de 2023 fins al dia 31 d'agost de 2024 per a la segona entrega), adjudicat a 
l'empresa LEASE PLAN SERVICIOS, S.A, amb NIF A78007473, per un import de 
113.269,39 euros (IVA inclòs), sense modificar les condicions inicials del contracte, tot 
d'acord amb els informes que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte a favor de LEASE PLAN SERVICIOS, S.A, amb NIF 
A78007473, per un import de 48.323,56 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 39.936,83 euros i import IVA de 8.386,73 a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a 
favor de LEASE PLAN SERVICIOS, S.A amb NIF A78007473, per un import de 64.945,83 
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 53.674,24 euros i 
import IVA d'11.271,59 euros a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

8. – (14003093-012) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 14003093-012 que té per objecte "Manteniment del clavegueram de 
Barcelona 2015-2022", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, amb NIF 
A28541639, per un import màxim de 2.000.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició 
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 2.000.000,00 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net d'1.818.181,82 euros i 
import IVA de 181.818,18 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22714/16011 0502. FIXAR en 90.909,09 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de l'Administració per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. 

9. – (21SD0363) AVOCAR la competència per modificar els contractes pels supòsits 
establerts legalment per la normativa de contractació que no s’hagin previst en la 
documentació de la licitació, delegada en la Comissió de Govern el 19 d’octubre de 
2011, als efectes d’aprovació del present acord, atesa la seva complexitat. 
MODIFICAR, a l'empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes de les administracions publiques, la Llei 13/2003, de 23 de 
maig, reguladora del contracte de concessió d’obres publiques, el contracte de 
concessió per a l’elaboració del projecte, execució i finançament de l’obra de primera 
implantació i posterior explotació i manteniment de les instal·lacions de generació i 
distribució de calefacció i refrigeració al Poblenou, d'acord amb els informes i 
documentació que consta a l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

10. – (23XC0081) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a 
l'any 2023 entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de 
l'àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR i 
DISPOSAR a favor de l'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ - Consorci per a la 
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, amb 
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona per a l'any 2023 per un import total de 189.444.894,31 euros, quant a 
169.033.290,31 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0504/46701/44111 i 
quant a 20.411.604,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/0500/78099/44111 (Codi actuació: P.11.9999.00) del pressupost de l'any 2023, pel 
finançament del servei de transport públic per a l'any 2023, d'acord amb aquest 
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR a la Gerent d'Àrea 
d'Ecologia Urbana per la signatura del conveni, per l'adopció dels actes que se'n 
derivin i per efectuar les actuacions en matèria de gestió econòmica derivades 
d'aquest acord; NOTIFICAR el present acord a l'Autoritat del Transport Metropolità; i 
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PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat 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. 

11. – (01-2019LL32528) INADMETRE per extemporània la sol·licitud, d'11 de febrer de 2022, 
presentada pel Sr. Alberto Font Diago, en representació de la mercantil JOSEL, SLU, 
d’una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per la concessió de la llicència a l’emplaçament del carrer Amadeu 
Vives, número 3-5 (Exp. 01-2019LL32528); atès que no s’ajusta a allò establert en 
l’article 7.6 de l’Ordenança fiscal de l’any 2022 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, en tant que la sol·licitud ha estat presentada amb 
posterioritat a la sol·licitud de la llicència d’obres. 

12. – (01-2022CD17807) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a realitzar consistents en reforços puntuals d’estructura i enderroc de falsos 
sostres, a la finca situada a la plaça de Sant Felip Neri, núm. 4, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2022. CONCEDIR a la Fundació Torras i Bages, amb 
NIF G08469728, representada pel Sr. Eduard Suñen Pons, una bonificació del 65 % 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb 
relació al comunicat diferit 01-2022CD17807, atès que s’ajusta a allò establert a 
l’article 7.1.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i 
la seva quantia. La quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que 
ascendeix a 480,00 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una 
bonificació de 312,00 euros, quedant només obligada a pagar-ne 168,00 euros, els 
quals consten ja satisfets el 19 de maig de 2022 amb número de carta de pagament 
LV202230955162770. DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

13. – (01-2022LL08048) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a realitzar, consistents en “Rehabilitació de part de la coberta plana per a la seva 
impermeabilització, amb una superfície d’intervenció de 80 m2”, a l’edifici situat al 
carrer Sant Pere Més Baix, 82, urbanísticament protegit —amb el nivell de protecció C 
segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català— i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2022. CONCEDIR a la Comunitat de 
Propietaris de Sant Pere Més Baix, 82, amb NIF H60000957, representada pel Sr. Joan 
Carles Martí Soler, una bonificació del 35 % sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per l’emissió del decret de concessió 
sobre les obres a realitzar en un edifici urbanísticament protegit amb nivell C, al carrer 
Sant Pere Més Baix, número 82, atès que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.B3 de 
l’esmentada ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. 
La quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 448,00 
euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 156,80 euros, 
quedant només obligada a pagar 291,00 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

14. – (05-2022CI43388) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de reforma interior d'una àrea de la Clínica Teknon ubicada al carrer Vilana 
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núm. 12, concretament la planta soterrani -1 de l’edifici en el qual es troba l’actual 
zona de medicina nuclear, per implantar un centre de Medicina de l'Esport, 
emparades pel comunicat immediat d’obres emes el 28 d’octubre de 2022 
(expedient 05-2022CI43388), perquè les esmentades obres reporten beneficis 
objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2022, CONCEDIR a IDCQ 
HOSPITALES Y SANIDAD, SLU, titular de la Clínica Teknon, entitat identificada amb NIF 
B87324844, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò 
establert en l’article 7è.1..A). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que són 
promogudes per una entitat de caràcter privat, es realitzen en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament sanitari.; DONAR TRASLLAT de la 
present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de 
l’obra. 

15. – (05-2022LL37492) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de restauració de les façanes nord-est, nord-oest i sud-oest dels volums 
principal i posterior de la Torre Central i dels diferents patis de l’edifici principal de 
l'Escola Jesuïtes de Sarrià ubicat al carrer de Carrasco i Formiguera núm. 28-32, en el 
qual es desenvolupa l’activitat de centre educatiu, emparades per la llicència d’obres 
majors atorgada a l’expedient 05-2022LL37492, perquè les esmentades obres 
reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, 
en conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2022, 
CONCEDIR a FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, entitat identificada amb NIF G62411624, 
la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i 
obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert en 
l’article 7è.1..A). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una 
entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 
7a) i es tracta d’un equipament docent; DONAR TRASLLAT de la present resolució a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

16. – (07-2022CD04009) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de 
reforma de la cuina de l’edifici Serradell Trabal del Recinte Mundet de la Diputació de 
Barcelona al passeig de la Vall d’Hebron, 171 de Barcelona, emparades pel comunicat 
diferit 07-2022CD04009, i CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les 
obres referides; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 
7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de 
caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un 
equipament comunitari que s’inclou dins dels esmentats a l’article 212 de les NUPGM. 
DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

17. – (07-2022LL17385) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
d’adequació a llicència ambiental amb millores en l’accessibilitat i la protecció contra 
incendis del Seminari Salesià Martí-Codolar, qualificat com a equipaments actuals, 
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clau 7a situat a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 1 de Barcelona, 
titularitat de Seminari Salesià Martí-Codolar, emparades per la llicència d’obres majors 
07-2022LL17385, i CONCEDIR al Seminari Salesià Martí Codolar, la bonificació del 65% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les 
obres referides; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 
7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat sens 
ànims de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un 
equipament destinat a la docència que s’inclou dins dels esmentats a l’article 212 de 
les NUPGM. DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

18. – (07-2022LL29324) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres per a la 
implantació i construcció d’un Parc Infantil a l’entrada de l’Hospital MaternoInfantil de 
la Vall d’Hebron, al passeig Vall d’Hebron 119-129 de Barcelona, titularitat de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron AH01, emparades per la llicència d’obres majors 07-
2022LL29324, i CONCEDIR a l’Hospital de la Vall d’Hebron AH01 la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les 
obres referides; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 
7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de 
caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un 
equipament sanitari-assistencial que s’inclou dins dels esmentats a l’article 212 de les 
NUPGM. DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

19. – (07-2021LL32089) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de 
construcció de la nova escola bressol municipal la Teixonera, al c. Arenys 83X, PBA de 
Barcelona, titularitat del Consorci d’Educació de Barcelona, emparades per la llicència 
d’obres majors 07-2021LL32089, i CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la 
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
en relació a les obres referides; donat que resulta procedent d’acord amb allò que 
estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per 
una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres 
en un equipament destinat a la docència que s’inclou dins dels esmentats a l’article 
212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

20. – (08-2022CI24706) DECLARAR d'especial interès i utilitat municipal les obres 
consistents en adequació dels espais exteriors de l’escola Tibidabo, amb ubicació al 
carrer Tissó, 13-19. CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona, la bonificació del 
70% sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada 
pel comunicat 08-2022CI24706, per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò 
establert a l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, 
en tant que les obres s’executen en un equipament comunitari dels contemplats a 
l’article 212è de les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. 
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 



16/37
CG 11/23 INF.

21. – (BC2022/160) APROVAR inicialment el Projecte del nou Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona (CAACB) a Montcada i Reixac, d’iniciativa municipal, d'acord 
amb l'Informe de la Direcció de Serveis de Drets Animals de data 9 de març de 2023 
que informa sobre els informes tècnics municipals obtinguts amb classificació A 
(Favorable) i B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra), que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 18.937.594,10 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 
(TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districtes de l'Eixample i Sant Martí

22. – (23PL16982) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per al reajustament de sòls i sostres 
en l’àmbit de la plaça de les Glòries, d’iniciativa municipal. EXPOSAR-LA al públic pel 
termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Districte de Ciutat Vella

23. – (1BC2017/049) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la fase 1 de la 
reforma i rehabilitació de l'edifici de l'antic Borsí per a adequar-lo com a equipament 
d'usos veïnals i com a ampliació de la biblioteca Andreu Nin al districte de Ciutat Vella 
de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe de Conformitat Tècnica del 
Projecte que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions 
d’execució d’obres) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.377.771,47 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, aquesta primera fase s’emmarca en la reforma i rehabilitació 
integral de l’edifici de l'antic Borsí, el pressupost pel coneixement de l’administració 
de la qual es preveu ascendeixi a un total de 15.303.028,00 euros, el 21% de l'impost 
del valor afegit (IVA) inclòs en fase de projecte bàsic; NOTIFICAR als interessats en 
aquest procediment i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sants-Montjuïc

24. – (3BC2020/019) APROVAR definitivament el Projecte executiu de millora del sistema de 
drenatge del Paral·lel-Ronda Sant Pau-Vila i Vilà. Fase 3: Vila i Vilà, entre el carrer de 
Palaudàries i la plaça de la Bella Dorita, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte que qualifica el 
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projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d’execució d’obres) que 
figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 18.853.196,24 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; FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; i 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament. 

25. – (22PL16957) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM a l’illa de les Tres Xemeneies, al 
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal. EXPOSAR-LA al públic 
pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Districte de Nou Barris

26. – (23PL16978) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la 
reordenació de tres subàmbits a Ciutat Meridiana, CEM Can Cuiàs, Camp de futbol 
Ciutat Meridiana i Parc de l’Aqüeducte, d’iniciativa municipal. EXPOSAR-LA al públic 
pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Districte de Sant Martí

27. – (23SD0022PO) APROVAR inicialment el “Projecte per la rehabilitació integral del Moll 
de Gregal del Port Olímpic de Barcelona”, d’iniciativa municipal, promogut per 
Barcelona Serveis Municipals, SA, d’acord amb l’Informe Tècnic de Projecte (ITP) que 
qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions d'execució 
d'obra) de 9 de març de 2023 i amb l’informe d’Auditoria favorable de 15 de març de 
2023 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 
26.146.569,71 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò 
establert a l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. SOTMETRE’L al tràmit 
d'informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya i al Tauler d’Edictes Municipal. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. 

28. – (10BC2023/005) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reurbanització del 
passeig Marítim de la Mar Bella (àmbit passeig), al districte de Sant Martí de 
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Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 8 
de març de 2023 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions 
d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost de 20.173.289,91 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 
30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

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

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (23/0067-00-CP/01) Resolució del gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal de 24/02/2023, que convoca, per procediment obert, l’adjudicació del 
contracte de la provisió del servei de SAP Recursos Humans en mode SaaS (Software 
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as a Service) amb solució pròpia a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal i 
amb mesures de contractació pública sostenible, amb un import de licitació de 
825.552,93 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 36 mesos. El valor estimat del 
contracte és d'1.190.864,85 euros (IVA exclòs). 

Districte de Sants-Montjuïc

2. – (603.2022.106) El Director General de BIMSA, en data 28 de febrer de 2023, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives del projecte executiu d'estabilització i 
millora dels Talussos als c. Font Florida, av. Estadi, c. Cartoixa i Sot del Migdia, als 
entorns de la muntanya de Montjuïc (Grup 1), al districte de Sants-Montjuïc, a 
Barcelona, a la mercantil Contratas Vilor, SL, per un import de 998.900,00 euros, IVA 
exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.208.669,00 euros i una durada de 
9 mesos. 

Districte de les Corts

3. – (604.2022.044) El Conseller Delegat de BIMSA, el 23 de febrer de 2023, ha resolt 
adjudicar el contracte de les obres relatives al projecte executiu de reurbanització dels 
Jardins de Josep Munté, situats al c. Cardenal Reig, 37, al barri de la Maternitat i Sant 
Ramon, al districte de Les Corts, a la mercantil Hercal Diggers, SL, per un import de 
851.664,58 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.030.514,14 
euros i una durada de 6 mesos. 

Districte de Sant Martí

4. – (19SD0132MC) DONAR compte de l’addenda relativa a la modificació del 
Memoràndum de coordinació marc en relació a la millora de les infraestructures i la 
transformació del Port Olímpic de Barcelona, signat el 14 de setembre de 2022 entre 
l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA). 

5. – (610.2023.031) El Conseller Delegat de BIMSA, el 28 de febrer de 2023, ha resolt 
iniciar la Licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte d'actualització 
del projecte executiu de la fase 2 d’ampliació del vestíbul de Metro Glòries (L1). Nou 
accés Museu Disseny, al districte de Sant Martí a Barcelona, amb un pressupost de 
licitació de 2.304.372,19 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 2.788.290,35 euros i un valor estimat de 2.765.246,62 euros, IVA exclòs i una 
durada de 7 mesos. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Ciutat Vella

6. – (23S01597) Resolució de la Regidoria del Districte de Ciutat Vella el 7.03.2023: 
APROVAR el conveni a subscriure entre l'entitat ASSOCIACIÓ INSTITUT PROMOCIÓ 
CULTURA CATALANA i l'Ajuntament de Barcelona per la promoció de la cultura 
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popular tradicional al Raval, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa, 
prevista nominativament al pressupost municipal per l'any 2023, de conformitat amb 
els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 15.500,00 euros, equivalent al 66,38% 
del cost total del projecte i amb un cost total d'execució de 23.350 euros, i una durada 
fins el 31 de desembre de 2023. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública, per 
raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 15.500,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48564/33411 del pressupost 2023 del Districte de Ciutat Vella, a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ INSTITUT PROMOCIÓ CULTURA CATALANA, amb NIF 
G61299079. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu 
dels fons rebuts de conformitat amb el pacte setè del conveni i amb la normativa 
vigent. DONAR-NE compte 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 als expedients de contractació inclosos a l’ordre del dia de la sessió i que 
figuren en el llistat següent:

1. – Punt 9.- Expedient núm. 22004222: contractació dels serveis d'assistència tècnica 
d'auditors inscrits com exercents en el Registre Oficial d'Auditoria de Comptes (ROAC) 
per a la col·laboració amb la intervenció general de l'Ajuntament de Barcelona en 
realització de diversos treballs de control financer, amb un valor estimat de 
567.168,00 euros; 

Punt 31.- Expedient núm. 22004300: gestió del Servei de sales d'estudi de Barcelona, 
amb un valor estimat de 761.981,32 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, 
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“Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el 
personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les 
circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són: a) Tenir interès personal en 
l’afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser 
administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 
algun interessat; b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el 
parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb 
qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
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. – (224/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Maestre Besonías 
(TIP. 27332), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS, on ocupa el lloc de treball de Caporal 
SPCPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), amb destinació al Parc de Bombers de Llevant de 
la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte propi 
d’arquitectura tècnica i enginyeria civil. La dedicació professional no podrà superar la 
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meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. El Sr. Maestre, haurà de 
respectar la seva jornada i horari de treball municipal i els termes contemplats a 
l’annex 3 de les condicions específiques de treball de l’SPCPEIS, de l’Acord regulador 
vigent de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona. 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. – (225/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alicia Santos Vives 
(mat. 79657) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior de Gestió, 
amb destinació al Departament de Selecció de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior de 
Gestió (codi de lloc: 22FA1BIBA07), i l’exercici de dues activitats privades: l’exercici de 
l’activitat privada per compte d'altri d’activitats de recerca en l'àmbit de les malalties 
rares endocrines a l’Institut Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; i 
l’exercici de l’activitat privada per compte propi de psicòloga, realitzant xerrades en 
matèria sanitària i de psicologia. La dedicació professional privada entre ambdues 
activitats 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 Sra. Santos podrà realitzar l’activitat sol·licitada sempre que no es 
relacioni amb la preparació d’aspirants o assessorament per a la realització de proves 
de processos de selecció i provisió de l’Ajuntament de Barcelona. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i demès 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. – (9/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Mateo Beneyto 
(mat. 79215) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament de Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, 
on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (codi de lloc: 14FC2BIBA01), i 
l’activitat privada per compte propi com a administradora de l'empresa SERLAPLAN SL, 
bugaderia industrial que té per objecte social el rentat, secat i planxat de qualsevol 
tipus de tèxtil. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
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en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (30/2023) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ignacio Álvarez Velasco 
(mat. 75851) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb destinació al Departament 
d'Obres i Manteniment del districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic Mitjà en Enginyeria (codi de lloc: 20FA2BIBA09), i una activitat privada per 
compte propi com a enginyer. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (4/2023 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez 
(mat. 5100080) entre la seva activitat municipal com a personal d’alta direcció en el 
càrrec de Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda d'aquest Ajuntament, amb el codi 
de lloc 30CA1CNCD13, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de 
la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2022-2023 des 
del 15/09/2022 fins al 14/09/2023. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (19/2023 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Xavier 
Ventura Cabús (mat. 80259) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 
per acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior 
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d'Organització, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Administració Electrònica de 
la Gerència d'Innovació i Transició Digital de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Organització 
(codi de lloc: 22FA1BIBA13), i l’activitat privada per compte propi com a administrador 
de l'empresa Ventura Cabaní SL, de la qual és soci, i que té per objecte social la 
construcció, promoció i explotació d'immobles i edificis. 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. 

8. – (23XC0044) APROVAR l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, amb la 
finalitat d'oferir la col·laboració en pràctiques no remunerades a l'estudiant Ingrid 
Carrillo Igual a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). FACULTAR el Sr. 
Agustí Abelaira Dapena, Gerent de Recursos, per la signatura de l'esmentat acord i 
qualsevol altre document que se'n derivi. 

9. – (22004222) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica 
d'auditors inscrits com exercents en el Registre Oficial d'Auditoria de Comptes (ROAC) 
per a la col·laboració amb la intervenció general de l'Ajuntament de Barcelona en la 
realització de treballs: de control intern en la modalitat de control financer; control de 
subvencions i ajudes públiques i altres treballs de col·laboració inclosos als plans 
anuals de control financer de la intervenció exclosa l'auditoria de comptes, amb núm. 
de contracte 22004222, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 686.273,28 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 567.168,00 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 567.168,00 euros i import de l'IVA de 119.105,28 euros; i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 686.273,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92011 0705; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

10. – (23XC0050) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, 
Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
per impulsar un projecte fotogràfic en el marc del Pla de Barris 2021-2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 328.272,08 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/01.00/444.31/15361 del pressupost de l'any 2023, a favor 
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del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona, NIF Q5856181B, pel projecte 
fotogràfic en el marc del Pla de Barris 2021-2024. FACULTAR la Sra. Sara Berbel 
Sánchez, Gerent Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, per la signatura de 
l'esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

11. – (23XC0071) ACCEPTAR la donació i cessió de drets de propietat intel·lectual a favor de 
l'Ajuntament de Barcelona, en les modalitats de reproducció, distribució i comunicació 
pública, del fons documental de la Sra. Núria Feliu i Mestres, de conformitat amb les 
estipulacions de l'acord de donació que consta a l'expedient. FACULTAR el Sr. Agustí 
Abelaira Dapena, Gerent de recursos, per a la signatura d'aquest acord i de la resta 
d'actes que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

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

13. – (SD-017-2023) APROVAR els següents projectes municipals, en matèria de turisme, per 
ser finançats amb càrrec a l’Impost d’Estades en Establiments Turístics, per la 
quantitat de 5.454.997,95 euros, amb l’objectiu de contribuir a la reactivació 
econòmica, la promoció i la gestió turística: La Rambla, nou model de turisme urbà 
(75.000,00 euros); BCN Eurovision Party (35.000,00 euros); Aparadors artístics 2023 
(65.000,00 euros); Activitats en el marc del Bicentenari del passeig de Gràcia 
(230.000,00 euros); Activitats de promoció turística del Consorci de Turisme de 
Barcelona (1.220.000,00 euros); Activitats de Sostenibilitat i participació. Consorci de 
Turisme de Barcelona (286.280,00 euros); Increment de la dotació i renovació dels 
lavabos de platja (130.400,95 euros); Concert a la platja amb motiu del Dia 
Internacional de la Música (241.000,00 euros); Dissenyem Comerç (225.000,00 euros); 
Concurs nacional de pinxos i tapes (50.000,00 euros); Opera al Comerç (50.000,00 
euros); Cap d’Any 2023 (300.000,00 euros); BCN Llum 2023 (300.000,00 euros); 
Festival Grec 2023 (300.000,00 euros); Festival de la Mercè 2023 (300.000,00 euros); 
Millora de la qualitat dels públics amb demanada turística. Cabina Rambla (80.000,00 
euros); Fomentar la xarxa entre els hotels del districte de Ciutat Vella, entitats socials, 
comerç de proximitat i equipaments culturals pel foment del turisme sostenible dins 
del PDE (100.000,00 euros); Servei de visites guiades de la Model (71.784,00 euros); 
Promoció i dinamització de la Fira de Sant Tomàs i Reis a la Gran Via (65.800,00 euros); 
Promoció i dinamització de la Fira de Nadal a pl. Sagrada Família (44.800,00 euros); 
Milla Sagrada Família (18.000,00 euros); Viu- el teu -Montjuïc, el Parc de la Cultura 
2023 (200.000,00 euros); Impulsant la sostenibilitat en l’ecosistema turístic del 
districte de Sants-Montjuïc”/pla de treball 2023 de la secretaria tècnica taula del 
sector turístic del districte (15.000,00 euros); Catàleg de proveïdors de proximitat per 
a Hotels de Sants-Montjuïc (15.000,00 euros); New Icons 2023 a les Corts (8.000,00 
euros); Rutes inclusives per descobrir Les Corts (15.000,00 euros); Audiovisuals 
promocionals del districte i dels seus barris amb els punts d'interès de les Corts 
(18.000,00 euros); Edició de 20.000 plànols turístics, comercials i de serveis de les 
Corts, i actualització de la web-app del plànol turístic de les Corts (10.500,00 euros); 
Senyalització d'espais emblemàtics del Districte amb faristols informatius (25.000,00 
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euros); Exposició sobre el monument als repatriats d'ultramar (8.000,00 euros); Visites 
guiades de la Ruta modernista a l’Avinguda Tibidabo per a persones amb discapacitat 
(8.676,00 euros); Constel·lació Collserola (49.252,00 euros); Pla de Places 2023 
(Celebració del centenari del Viaducte de Vallcarca. Activació de les visites a Refugi de 
plaça Revolució. Promoció de la Rumba Catalana com a patrimoni cultural immaterial 
de la UNESCO) (250.000,00 euros); Projecte extraordinari del Centre de Natura Can 
Soler: creació d´una Xarxa d´Itineraris i Activitats de dinamització, als espais verds i 
naturals dels Barris de muntanya (7.683,00 euros); Gestió i millora de l’espai de les 
Bateries Antiaèries del Turó de la Rovira (69.357,00 euros); Festa Major de Nou Barris: 
aglutina el Bus Panoràmic, Estàtues Humanes, Festa infantil al Parc Central de Nou 
Barris, Dinamització comercial (48.315,00 euros); Actes culturals a Nou Barris: aglutina 
el Festival Desvario-Flamenco de Nou Barris’23, Suport gestió Laboratori Art Urbà; 
Festival d’Estiu al Pati (139.150,00 euros); Cultura a l’espai públic, barri del Besòs i el 
Maresme (250.000,00 euros); Projecte i obra de consolidació estructural de la Capella 
dels Segadors i estudis previs rehabilitació definitiva (130.000,00 euros). 

14. – (SD-019-2023) APROVAR inicialment les bases del Premi en Dret del Consum de 
l’Ajuntament de Barcelona. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí 
Oficial de la Província, així com la inserció d’una referència d’aquest anunci en la 
Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils 
a partir del dia següent al de l’esmentada publicació. APROVAR definitivament les 
bases, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions durant el període d’informació 
pública que facin necessària la seva modificació. 

15. – (DP-2023-28863) TRANSMETRE, a títol de permuta de béns actuals, a la societat 
Serveis Funeraris de Barcelona SA (NIF A-61317442), la finca de propietat municipal 
situada en el carrer Sense nom núm. 9, a l’illa delimitada pel passeig de Potosí, carrer 
de la Ciutat d’Asunción i carrers sense nom, grafiada en el plànol incorporat a 
l’expedient, valorada en 2.360.000,00 euros, més l’IVA corresponent per l’import de 
495.600,00 euros, destinada a equipament sanitari assistencial (tanatori de 
proximitat); i ADQUIRIR, pel mateix títol i com a contraprestació, la finca propietat de 
l’esmentada societat situada al passeig de Santa Coloma núm. 22-24 (finca D1), 
valorada en 3.100.000,00 euros, més l’IVA corresponent per l’import de 651.000,00 
euros, destinada a equipaments per a la gent gran; tot en compliment del Conveni 
urbanístic per a la implantació d’equipaments a la ciutat de Barcelona en els àmbits de 
Casernes i la Maquinista del districte de Sant Andreu de Barcelona, aprovat per acord 
de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2022 i formalitzat el dia 23 de juny de 
2022, que s’incorpora al Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació 
dels equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de la Ciutat d’Asunción, passeig 
de Potosí i carrers de nova creació, al districte de Sant Andreu, aprovat definitivament 
pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de desembre de 2022; OBLIGAR la 
despesa per un import d'1.391.000,00 euros a favor de la societat Serveis Funeraris de 
Barcelona SA (NIF A-61317442), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0500 62249 
93311 (Actuació P.09.6220.01) del pressupost per a l’any 2023, en concepte de 
diferència de valors i d’IVA; ABONAR l'import de 895.400,00 euros a l'esmentada 
societat en el moment de formalització de l'escriptura pública de permuta; 
COMPENSAR l'import de 495.600,00 euros en concepte de desequilibri d'IVA de 
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l'operació; FORMALITZAR la permuta, prèvia cancel.lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de 
béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé de domini públic. 

16. – (DP-2023-28881) CEDIR a l'Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample l’ús 
del local baixos i altell del carrer Aragó núm. 317, per un termini de dos anys 
prorrogable i amb caràcter onerós, amb la finalitat de destinar-lo a la dinamització del 
barri i foment de l’associacionisme en el barri de la Dreta de l’Eixample, donant 
cabuda a diferents projectes, d’acord amb les condicions que consten a l’expedient i 
que s’aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 
FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

17. – (3-030/2023) APROVAR l’expedient núm. 3-030/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 5.568.582,15 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. 23030391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

18. – (3-031/2023)  APROVAR l’expedient núm. 3-031/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 9.314.841,93 euros, per atendre diverses 
necessitats: despeses derivades de la Convocatòria del 2023 del Fons d’Infància, fons 
extraordinari per a l'atorgament de prestacions econòmiques d'urgència social a les 
famílies amb infants i/o adolescents menors de 16 anys en situació de vulnerabilitat i 
despeses de la pròrroga del contracte de neteja d’edificis municipals, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient referència comptable núm. 23030691; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

19. – (20S07995-002) APROVAR l'addenda al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona, pel desenvolupament dels plans de 
desplaçaments d'empresa en els centres de treball municipals i en les empreses 
municipals, i el suport a la implantació dels plans d'empresa a entitats col·laboradores 
de l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit, que fou aprovat per la Comissió de 
Govern el 5 de novembre de 2020 i signat per les parts el 22 de març de 2021, que té 
per objecte prorrogar l'esmentat conveni pel termini d'un any, de conformitat amb el 
previst en el pacte vuitè i modificar el pacte quart relatiu al finançament. AUTORITZAR 
i DISPOSAR la despesa per un import de 18.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/0504/46101/13412 del pressupost de l'exercici 2023, a favor de la 
Diputació de Barcelona, NIF P0800000B, per fer front a les despeses derivades 
d'aquesta addenda. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Bonet Rull, Tinenta d'Alcaldia d'Agenda 
2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, per a la 
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signatura de l'addenda i pròrroga del conveni, així com la de tots aquells documents 
que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

20. – (22PL16946) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del 
patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa pública. 
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes. SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 
73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost (TRLU), i d’acord amb les determinacions de l’informe conjunt de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord, la tramitació 
de plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament de llicències i/o 
comunicats i/o assabentats en els termes que es detallen en el quadre “Abast de la 
suspensió de les llicències i/o comunicats per a la tramitació i aprovació de la 
Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, 
històric i artístic de la ciutat de Barcelona”. EXCLOURE d’aquesta suspensió 
l’atorgament de llicències d’obres sol·licitades, i els comunicats i assabentats 
presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest acord. DETERMINAR que els 
àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 TRLU. 
PRECISAR que, a l’empara de l’article 74 TRLUC, el termini de suspensió serà com a 
màxim de dos anys a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme que, no obstant això, es podran tramitar instruments o atorgar 
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment. PUBLICAR el present 
acord en el BOPB. SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Ciutat Vella

21. – (22PL16948) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial integral i de millora urbana per a la regulació 
de l‘equipament de la seu històrica de Correus a Barcelona, al districte de Ciutat Vella, 
d’iniciativa pública, promogut pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZF), 
condicionat a la presentació per part del promotor de l’acreditació suficient de la 
viabilitat per a l’execució del pla en el termini màxim de tres mesos des de la present 
aprovació. EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes. SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sants-Montjuïc

22. – (23g18) APROVAR INICIALMENT, a l'empara dels apartats 1 i 2 de l'article 119 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, de l'article 129 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per 
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mitjà del qual es va aprovar el Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; la 
Modificació del projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la 
Modificació puntual de la UA 1 del Pla especial de definició volums, reequipament i 
millora del sector delimitat pels carrers del Foc, dels Ferrocarrils Catalans i Mare de 
Déu del Port de Barcelona, pels motius que, justificadament i raonats, figuren en 
l'informe del Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió 
Urbanística de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 2 de març de 2023. SOTMETRE'L a 
informació pública durant el termini d'un mes per al·legacions, mitjançant inserció 
d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més 
circulació de la província i al Tauler d'Edictes de la Corporació, amb audiència 
simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació personal. 

Districte de Sant Andreu

23. – (23obo23) APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització de l’àmbit de la MPGM de 
la presó de Trinitat Vella”, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal - inclòs dins de l’àmbit de la MPGM als terrenys ocupats pel centre 
penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns, que fou aprovat definitivament el 16 
d’abril de 2012 - d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 21 de febrer de 2023, 
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, 
amb un import de 30.080.551,52 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
(finançament públic); a executar en tres fases, quina determinació i abast figuren al 
projecte i a l’informe del Director en funcions de Serveis de Projectes i Obres de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de 7 de març de 2023; d’acord amb allò que preveu 
l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’urbanisme; 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 diari dels de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents. 

24. – (9BD 2022/148) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 
carrer Cardenal Tedeschini, situat entre el carrer de Pardo i el carrer de la Riera 
d’Horta, al barri el Congrés i els Indians, 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 3.510.667,41 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 Baixa Tensió i Mitja 
Tensió; FACULTAR la Gerent del Districte per a formalitzar els convenis; i PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 
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Districte de Sant Martí

25. – (23ju77) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 118.1 en relació amb l’article 
117.1, de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de la Disposició Addicional Cinquena del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, subjectant-se a la tramitació establerta per l’article 119.2 de l’esmentat 
Text refós, el Projecte de delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística 2, 
corresponent a la finca emplaçada al carrer Epir 6 de Barcelona, inclosa en la 
“Declaració d’Àrea de conservació i rehabilitació als carrers de Messina 1-11, Epir 2-6, 
Rodés 2-6, Marsala 6-10 i Tarbà, 2-12 del barri del Besòs i el Maresme”, aprovada 
definitivament per acord de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022, amb 
determinació del sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, mitjançant 
reparcel·lació econòmica. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un 
mes, per a al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, 
a un dels diaris de major circulació de la Província, i en el tauler d’edictes de la 
Corporació, amb atorgament d’audiència als propietaris afectats pel mateix termini, 
amb citació personal als interessats. 

26. – (23ju85) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 118.1 en relació amb l’article 
117.1, de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de la Disposició Addicional Cinquena del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, subjectant-se a la tramitació establerta per l’article 119.2 de l’esmentat 
Text refós, el Projecte de delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística 3, 
corresponent a la finca emplaçada al carrer Marsala 6 de Barcelona, inclosa en la 
“Declaració d’Àrea de conservació i rehabilitació als carrers de Messina 1-11, Epir 2-6, 
Rodés 2-6, Marsala 6-10 i Tarbà, 2-12 del barri del Besòs i el Maresme”, aprovada 
definitivament per acord de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022, amb 
determinació del sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, mitjançant 
reparcel·lació econòmica. SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un 
mes, per a al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, 
a un dels diaris dels de major circulació de la Província, i en el tauler d’edictes de la 
Corporació, amb atorgament d’audiència als propietaris afectats pel mateix termini, 
amb citació personal als interessats. 

27. – (23ju88) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 118.1 en relació amb l’article 
117.1, de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de la Disposició Addicional Cinquena del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, subjectant-se a la tramitació establerta per l’article 119.2 de l’esmentat 
Text refós, el Projecte de delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística 4, 
corresponent a la finca emplaçada al carrer Prada 12 de Barcelona, inclosa en la 
“Declaració d’Àrea de Conservació i Rehabilitació als carrers Alfons el Magnànim 40-
44, Tessàlia 2-6, Prada 2-12, Sàsser 2-6 i Benevent 2-6, del barri del Besòs i el 
Maresme”, aprovada definitivament per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 
3 de novembre de 2022, amb determinació del sistema de reparcel·lació, en la 
modalitat de cooperació, mitjançant reparcel·lació econòmica. SOTMETRE’L a 
informació pública durant el termini d’un mes, per a al·legacions, mitjançant inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major circulació de la 
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Província, i en el tauler d’edictes de la Corporació, amb atorgament d’audiència als 
propietaris afectats pel mateix termini, amb citació personal als interessats. 

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

28. – (21000652-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
21000652-002 que té per objecte la contractació de l'oficina tècnica de suport a la 
implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a 
l'empresa KPMG ASESORES SL, amb NIF B82498650, per un import màxim de 
146.021,29 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 146.021,29 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 120.678,75 euros i import IVA de 25.342,54 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301. FIXAR en 6.033,94 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

29. – (22XC0422-001) FACULTAR a la Sra. Laia Bonet Rull, Tercera Tinent d'Alcaldia, per a la 
signatura del conveni interadministratiu de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i 
Esports, el Departament d'empresa i treball de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica. AC 24 aprovat per la Comissió de Govern de data 22 de 
desembre de 2022, i la resta de documents que se'n derivin. 

30. – (1/2023) APROVAR les Bases específiques i la Convocatòria de la “2ª Edició del Premi 
Agenda 2030 BCN”, d’acord amb els terminis i condicions establerts a la convocatòria; 
PUBLICAR les Bases específiques i la Convocatòria de la “2ª Edició del Premi Agenda 
2030 BCN” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d'Edictes. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

31. – (22004300) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió del Servei de Sales 
d'estudi de Barcelona, amb núm. de contracte 001_22004300, mitjançant tramitació 
urgent, amb la utilització del procediment Obert, amb un pressupost base de licitació 
de 414.878,97 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 761.981,32 euros. DECLARAR la 
urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a 
l'expedient. 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 377.162,70 euros i 
import de l'IVA de 37.716,27 euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 344.328,89 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0200 
D/22731/23222, un import (IVA inclòs) de 70.550,08 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23222 condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DECLARAR la improcedència de la 
revisió de preus donades les característiques d'aquest contracte. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32. – (20001980-005) PRORROGAR per un període comprès des del 13.04.2023 fins el 
12.04.2025, el contracte 20001980-005 que té per objecte el "Servei Assessorament 
jurídic PIADS", adjudicat a l'empresa PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS, amb 
NIF B59960526, per un import total de 379.625,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte a favor de PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIALS, amb NIF B59960526, per un import de 55.354,83 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 45.747,79 euros i import IVA de 9.607,04 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor de PROGESS 
PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIA, amb NIF B59960526, per un import de 189.812,70 
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 156.870,00 euros i 
import IVA de 32.942,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte a favor 
de PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS, amb NIF B59960526, per un import de 
134.457,87 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 
111.122,21 euros i import IVA de 23.335,66 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (22000677-001) MODIFICAR el contracte número 22000677 de Gestió del Sistema 
Integral Municipal d'Informació, Orientació, Dinamització i Assessorament als Joves 
per a l'acompanyament en el seu desenvolupament (SIMIODA), per una reducció dels 
serveis Infojove dels districtes de Nou Barris i de Sant Martí per un import de
158.779,13 euros (IVA inclòs), corresponent 124.978,67 euros al districte de Nou 
Barris, i 33.800,46 euros al districte de Sant Martí. ALLIBERAR l'autorització i la 
disposició de la despesa del contracte, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 158.779,13 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23222 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
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34. – (2023011) TRASLLADAR la gestió de la pobresa energètica, inclòs el Servei de Detecció 
i reducció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència energètica de les llars de 
persones vulnerables (contracte número 21000230), del Departament de Gestió de 
Recursos Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials, a la Direcció 
d´Estratègia i Avaluació, integrat a la Direcció d’Innovació Social de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, i amb el traspàs econòmic màxim 
d'1.365.473,12 euros, de l'aplicació 0102-227228-23132, corresponent a la despesa 
pendent d’obligar per a l’exercici 2023 de l’esmentat contracte. L’import final a 
transferir serà el pendent d’obligar en el moment que s’aprovi per la Comissió de 
Govern. FACULTAR la Sra. Lida García Chicano, gerent de l’IM de Serveis Socials, per a 
fer efectiu i executiu aquest acord. NOTIFICAR el present acord als adjudicataris del 
contracte. 

35. – (23S04387-001) APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per dur a 
terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de 
base voluntària per a l’any 2023 de conformitat amb les bases reguladores aprovades 
per Comissió de Govern, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 09.06.2020; CONVOCAR, en règim de concurrència competitiva, l’atorgament de 
subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats 
de lleure educatiu de base voluntària per a l’any 2023. ESTABLIR per a la presentació 
de sol·licituds un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia. AUTORITZAR la despesa 
per un import de 170.236,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 200 48901 23211 del 
pressupost de 2023. ORDENAR la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Districte de Sants-Montjuïc

36. – (22003671) ADJUDICAR el contracte núm. 22003671, que té per objecte "Gestió i 
dinamització del Punt InfoJove (PIJ) del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius 
d'eficiència social" a IQEMBU, SL, amb NIF B42953208, 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 269.017,84 euros IVA inclòs, dels 
quals 244.561,67 euros corresponen al preu net i 24.456,17 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: - un import (IVA inclòs) de 161.408,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222; 0603 - un import (IVA inclòs) de 
107.609,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222; 0603. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 12.228,08 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i 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; 
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PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de 
Contractant. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Francisco Fernández 
Sierra. ALLIBERAR la quantitat de 21.759,67 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa 
en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.055,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un 
import (IVA inclòs) de 8.704,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Drets socials, Cultura i Esports. 

Districte de les Corts

37. – (20004050-001) PRORROGAR per al període comprès entre l'1 d'abril de 2023 fins al 
31 d'agost de 2023, el contracte núm. 20004050 que té per objecte el servei de gestió 
i dinamització del Casal de Joves de les Corts, el Punt InfoJove (PIJ), l'Espai 
d'Adolescents Jovecardí i el desenvolupament del programa de promoció de la 
joventut del districte de les Corts amb mesures de contractació pública sostenible, 
adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES DE GESTIÓ I SERVEIS SOCIALS, SL, amb NIF 
B59960526, per un import total de 114.560,27 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORIZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 114.560,27 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 104.145,70 euros i import IVA de 10.414,57 
euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221. 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

38. – (22003333) ADJUDICAR el contracte núm. 22003333, que té per objecte "Servei de 
prevenció i convivència del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures d'eficiència 
social" a VINCLE Ass. per la recerca i acció, amb NIF G63375786, 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 437.292,83 euros DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: - un import de 260.175,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92414; 0603 - un import de 177.117,36 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414; 
0603. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
21.864,64 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; 
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PUBLICAR la resolució de l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil 
de Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Assumpta 
Martínez. ALLIBERAR la quantitat de 124.298,63 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 75.858,78 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 0603; un import de 48.439,85 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92414 0603. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

39. – (23S04378) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2023 
de la 20a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d'Hostafrancs en el Districte 
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i 
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la posició pressupostària 
D/48101/33811/0603 de l'exercici de 2023, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi. 

40. – (23S04380) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2023 
de l'11a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte de 
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i 
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la posició pressupostària 
D/48101/33811/0603 de l'exercici de 2023, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi. 

41. – (23S04381) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2023 
de la 4a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte 
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i 
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una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la posició pressupostària 
D/48101/33811/0603 de l'exercici 2023, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi. 

42. – (23S04662) APROVAR INICIALMENT les bases particulars de la convocatòria per al 
2023 de la 25èna edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el 
Districte de Sants-Montjuïc. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA les esmentades bases 
particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord 
amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR 
PER APROVADES DEFINITIVAMENT les bases particulars en cas que transcorri 
l'esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el 
premi mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 
48101.338.11 del pressupost de l'any 2023, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

43. – (23XC0092) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona -Facultat de Biologia-,per la realització de treballs de camp 
d'alumnes per la creació d'un sistema Vane a la cua del Pantà de Vallvidrera, amb una 
vigència a partir de la data de signatura i fins a la finalització de les activitats 
formatives previstes, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2023. FACULTAR l'Im. 
Sr. Albert Batlle Bastardas, Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l'Ajuntament 
de Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents 
que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

Districte de Gràcia

44. – (20003105-001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2023 fins al 
30.09.2023, el contracte 20003105-001 que té per objecte la "Gestió i dinamització del 
Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal Infantil i de l'Espai de 
Gent Gran del Coll del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública 
sostenible", adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, per 
un import total de 179.470,68 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
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documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte a favor de CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, per un 
import de 179.470,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 148.322,88 euros i import IVA de 31.147,80 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0606. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

45. – (23XF0320) PRORROGAR per un període de tres mesos, comprès des de l'1 d'abril de 
2023 fins al 30 de juny de 2023, el contracte número 20C00019 de concessió de 
serveis, que té per objecte la "Gestió dels tallers i informació al Centre Cívic de La 
Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible", 
adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, per un import 
total de 23.610,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentada pròrroga de 
la concessió a favor de CALAIX DE CULTURA, SL, NIF B63033740, per una subvenció 
màxima de 23.610,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicades en aquest 
mateix document. NOTIFICAR la present resolució i PUBLICAR-LA en el perfil del 
contractant. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

c) Mocions

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