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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 17 de febrer de 2022

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 17 de febrer de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. 
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz 
Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Eloi Badia Casas, 
Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín 
Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Joan Ramon 
Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Jordi 
Martí Grau, Lucía Martín González, Pau Gonzàlez Val i David Escudé Rodríguez.

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

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

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 10 de 
febrer de 2022, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

1. – (2980/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona, de 30 de 
novembre de 2021, que APROVA el conveni de col·laboració entre aquest Institut i el 
Centre Comarcal Lleidatà, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant 
concessió directa amb caràcter excepcional, per import de 150.000,00 euros pel 
finançament de la realització les obres de rehabilitació i reforma de la seu del Centre 
Comarcal Lleidatà. 

2. – (3755/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona, d'11 de 
gener de 2022, que APROVA el conveni de col·laboració entre aquest Institut i Ateneu 
Barcelonès, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió 
directa amb caràcter excepcional, per import de 70.000,00 euros per al finançament 
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de la 1a primera fase d'actuacions del projecte "Posem l'Ateneu al segle XXI". 

3. – (3850/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona, d'11 de 
gener de 2022, que aprova el conveni de col·laboració entre aquest Institut i Les 
Entrepreneurs de l’Audiovisual Europeeen (EAVE), que instrumenta l’atorgament 
d’una subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter excepcional, per import de 
80.000,00 euros per al finançament del desenvolupament del “Producer’s Network” 
de Les Entrepreneurs de l’Audiovisual Europeeen (EAVE). 

4. – (3866/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona, de 21 de 
gener de 2022, que APROVA el conveni de col·laboració entre aquest Institut i les 
Escoles de Música d'iniciativa privada de Catalunya (EMIPAC), que instrumenta 
l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter excepcional, 
per import de 125.580,00 euros per al finançament del projecte d'una línia de beques i 
ajuts econòmics per a l'educació musical, adreçada a famílies amb dificultats 
econòmiques. 

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (259/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols 
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de 
Lletrada Consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professora associada a 
temps parcial i de durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre 
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de professora associada a temps 
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs 2021-2022, i la que es 
va autoritzar per la Comissió de Govern en data 02/12/2009, de l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi de realització esporàdica de tasques d’assessorament jurídic 
i emissió d’informes jurídics (expedient 1869/2009), no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
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Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (378/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Escapa Solanas 
(mat. 77772) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora amb destinació a la Regidoria d'Infància, Joventut, Persones Grans i 
Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i 
l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada determinada 
de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 15/09/2021 
fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal 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. – (380/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Vera Roig (mat. 
79236) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte d'Horta-Guinardó, on ocupa el lloc 
de treball d’Auxiliar administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi 
de comerç minorista d'alimentació i queviures. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (397/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Albert 
Chapero (mat. 78556) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
vacant amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència d'Urbanisme, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una 
activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
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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. 

5. – (412/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Caballero 
Guzmán (mat. 78559) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica de la Gerència de Recursos, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per 
compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies 
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els 
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
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. – (431/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria José Ortiz 
Sanchez (mat. 74336) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, prestant serveis a 
la Regidora no adscrita, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Especialista de Suport 
Institucional, i l’activitat privada per compte d'altri com a comadrona, impartint 
classes de preparació al part per a embarassades, a l’empresa Centre Marcel·la Mas 
SL. 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 
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Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (140/2021 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle 
Porras (mat. 6100118), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al 
Departament de Programes Públics del Museu d’Història de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnic Superior 
en Art i Història (22FA1BIBA05), i l’activitat pública com a professor associat, a temps 
parcial de la Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2021-2022, des del dia 
15/09/21 fins al dia 14/09/22. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 17 de febrer de 2022. 

9. – (EM-2022-02/03) AUTORITZAR a l’empresa Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA 
(BAMSA) l’increment de tarifes segons sol·licitud presentada el 26 de gener de 2022 i 
de conformitat amb el que disposa la clàusula 42.3 del Plec de Bases del Concurs, amb 
la salvetat que la quantificació i valoració dels elements que composen la fórmula 
polinòmica per la revisió seran els que determina l’informe tècnic elaborat per la 
Sotsdirecció General Econòmic-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), i en conseqüència que, a partir de l’1 de 
març de 2022, la tarifa màxima dels aparcaments que gestiona l’empresa BAMSA 
quedi establerta en 0,053597 euros per minut, abans d’IVA. 

10. – (22XF0190) APROVAR la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en el 
marc del Programa de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a l'enfortiment i 
reactivació de l'economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que 
executen l'estratègia #ESSBCN2030, amb l'objectiu de promoure i reforçar accions i 
projectes relacionats alineades amb les línies de treball del nou Pla d'Impuls de 
l'Economia Social i Solidària a Barcelona, 2021-2023, tot incloent el desenvolupament 
d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i 
solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats 
humanes i el compromís amb la comunitat. CONVOCAR el procediment en règim de 
concurrència competitiva, per a l'atorgament de subvencions per a l'enfortiment i 
reactivació de l'economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que 
executen l'estratègia ESS 2030 BCN. AUTORITZAR la despesa de 900.000,00 euros 
destinada a la convocatòria 2022 del Programa de Subvencions per a l'enfortiment i 
reactivació de l'economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que 
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executen l'estratègia #ESSBCN2030, amb càrrec a la partida pressupostària 
0700/48901/43351, de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica; 
PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal. 

11. – (DP-2021-28162) DEIXAR SENSE EFECTE l’acord aprovat per la Comissió de Govern d'1 
de juliol de 2021, relatiu al contracte d’arrendament del local del carrer Perú 254, que 
era propietat de MEMBRIVE-AGUSTIN, SL (NIF B-08863136), amb efectes 1 de gener 
de 2022 i fins al 30 de juny de 2025, expedient DP-2021-28162, atès que el local ja és 
de propietat municipal, i ANUL·LAR l'autorització i disposició de despesa relativa al 
contracte de referència, amb el següent desglossament: per l’exercici 2022 (ass. 
6000142398), 149.162,60 euros; per l’exercici 2023 (ass. 6000142375), 152.145,85 
euros; per l’exercici 2024 (ass. 6000142376), 155.188,77 euros; per l’exercici 2025
(ass. 6000142396), 79.146,27 euros. 

12. – (3-013-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-013/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 1.272.365,56 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. 22020391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

13. – (3-014-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-014/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 413.728,75 euros, per atendre despeses del 
servei d’atenció telefònica, dels contractes de gas, manteniment d’instal·lacions i 
neteja d’edificis, i del contracte del servei de mediacions telemàtiques, de la Gerència 
de Seguretat i Prevenció; i dels contractes de Dinamització de programes Temps i 
Treball, Suport tècnic al Manteniment continguts web i xarxes i Suport tècnic al pacte 
del temps, de la Gerència Municipal, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 22020491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-
NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

14. – (3-016-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-016/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, d’acord amb el compromís d’Ingrés de la 
Generalitat de Catalunya, per la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens 
dels 0 als 14 anys, segons resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per un import 
de 3.541.616,78 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
22020795; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de l'Eixample

15. – (2BC2022/017) APROVAR inicialment els Projectes executius de reurbanització de 
l'àmbit a l'entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell 
de Cent i Rocafort. Programa Superilla Barcelona, al Districte de l'Eixample, que inclou 
els següents trams: (i) Consell de Cent entre el carrer Vilamarí i el carrer Calàbria, per 
un import de 3.596.014,51 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (ii) 
Rocafort entre l'avinguda Roma i el carrer Aragó per un import de 2.832.142,87 euros, 
el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (iii) Rocafort entre el carrer Aragó i el 
carrer Diputació, per un import de 3.278.127,35 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, (iv) Rocafort entre el carrer Diputació i la Gran Via per un import 
1.804.987,04 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (v) nova plaça 
situada al creuament Consell de Cent i Rocafort, per un import de 983.738,32 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, tots ells d'iniciativa municipal, els quals 
ascendeixen a un import total de 12.495.010,09 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d'acord amb els Informes Tècnics dels Projectes, que figuren a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts a l'empara 
de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'LS 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 podran 
examinar i formular -hi les al·legacions pertinents. 

16. – (2BC2022/018) APROVAR inicialment els Projectes executius de reurbanització de 
l’àmbit a l’entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell 
de Cent i Comte Borrell. Programa Superilla Barcelona, al districte de l’Eixample, que 
inclou els següents trams: (i) Comte Borrell entre l'avinguda Roma i el carrer Aragó, 
per un import d’1.330.332,58 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; (ii) 
Comte Borrell entre el carrer Aragó i el carrer Diputació, per un import de 
2.324.918,64 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (iii) Comte Borrell 
entre el carrer Diputació i la Gran Via, per un import d’1.479.412,30 euros, el 21% de 
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (iv) Consell de Cent entre el carrer Calàbria i el 
carrer Comte d'Urgell, per un import de 3.648.784,41 euros, el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs; (v) Consell de Cent entre el carrer Comte d'Urgell i el carrer 
Casanova, per un import de 2.866.362,24 euros, el 21% de l'impost del valor afegit 
(IVA) inclòs i (vi) nova plaça situada al creuament dels Eixos Verds Consell de Cent –
Comte Borrell, per un import d’1.200.377,81 euros, el 21% de l'impost del valor afegit 
(IVA) inclòs; tots ells d’iniciativa municipal, els quals ascendeixen a un import total de 
12.850.187,98 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb els 
Informes Tècnics dels Projectes (ITP), que figuren a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es donen per reproduïts, a l'empara de l'article 235.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'LS a informació pública durant un 
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podran examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

17. – (2BC2022/019) APROVAR inicialment els Projectes executius de reurbanització de 
l’àmbit a l’entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous Eixos Verds Consell 
de Cent i Enric Granados. Programa Superilla Barcelona, al districte de l’Eixample de 
Barcelona, que inclou els seguents trams: (i) Consell de Cent entre el carrer Casanova i 
el carrer Aribau, per un import de 2.956.083,80 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs; (ii) Consell de Cent entre el carrer Aribau i la Rambla Catalunya, per 
un import de 4.039.486,38 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; (iii) 
Consell de Cent entre la Rambla Catalunya i el carrer Bruc, per un import de 
5.341.868,46 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; (iv) nova plaça 
situada al creuament dels Eixos Verds Consell de Cent – Enric Granados, per un import 
d’1.253.982,80 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; tots ells 
d’iniciativa municipal, els quals ascendeixen a un import total de 13.591.421,44 euros, 
el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb els Informes Tècnics dels 
Projectes (ITP), que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'LS 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 podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

18. – (2BC2022/020) APROVAR inicialment els Projectes executius de reurbanització de 
l'àmbit a l'entorn de la nova plaça situada al creuament dels nous eixos verds Consell 
de Cent i Girona. Programa Superilla Barcelona, al Districte de l'Eixample, que inclou 
els següents trams: (i) Consell de Cent entre el carrer Bruc i el Passeig de Sant Joan, 
per un import de 3.294.746,16 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
(ii) Girona entre l'avinguda Diagonal i el carrer Aragó, per un import de 4.906.161,58 
euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (iii) Girona entre el carrer Aragó i 
el carrer Diputació, per un import de 2.651.715,79 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, (iv) Girona entre el carrer Diputació i la Gran Via, per un import 
d'1.870.255,42 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, (v) nova plaça 
situada al creuament Consell de Cent i Girona, per un import d'1.044.691,93 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, tots ells 'iniciativa municipal, els quals 
ascendeixen a un import total de 13.767.570,88 euros, el 21% de l'impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d'acord amb els Informes Tècnics dels Projectes, que figuren a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts a l'empara 
de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'LS 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 podran 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
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Districte de Sants-Montjuïc

19. – (2015/325) DEIXAR SENSE EFECTES el “Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Ministeri de Foment i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF), per al trasllat de les instal·lacions ferroviàries de mercaderies de Barcelona-
Morrot i la transformació urbanística dels terrenys alliberats de l’ús ferroviari” que fou 
aprovat per la Comissió de Govern municipal en sessió de data 25 de març de 2015 i 
formalitzat el 31 de març de 2015, pels motius que consten a l'informe de la Gerència 
d'Infraestructures de data 10 de febrer de 2022 que consta incorporat a l’expedient i 
que als efectes de motivació i justificació es donen per reproduïts. FORMALITZAR la 
resolució per mutu acord de les parts del Protocol abans referit, tramès per ADIF a 
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la Segona Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet 
Sanz Cid, per a la seva signatura. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Nou Barris

20. – (8BD 2022/023) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies de 
Mitja Tensió a favor de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL del Projecte executiu de 
segregació i adaptació del projecte executiu d’accés a través del parc de Font Magués 
del barri de Torre Baró fins al passeig de les Aigües, al Districte de Nou Barris de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, aprovat definitivament per acord de la Comissió de 
Govern en sessió del dia 5-12-2019; FACULTAR el Gerent del Districte de Nou Barris 
per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les circumstàncies 
concretes de les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de 
Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; 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 de Barcelona. 

Districte de Sant Andreu

21. – (9BD 2021/159) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
administratiu comú, l’error material de l’Acord de la Comissió de Govern de data 3 de 
febrer de 2022, pel qual s’aprovà el Projecte d’enderroc de les edificacions existents 
per la nova construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d’Espronceda, 320, 322-
324, al barri de Navas, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, en el sentit que on diu 
“per un import de 526.044,25 euros” ha de dir “per un import de 514.567,65 euros”; 
MANTENIR inalterats la resta de pronunciaments i PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

22. – (20224023_21004871) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament 
d’equips de respiració autònoma i accessoris, conjuntament amb l’execució del servei 
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de neteja, descontaminació, desinfecció, inspecció i manteniment dels equips de 
respiració autònoma, els equips de protecció química i cascs del personal del Servei de 
Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) de l’Ajuntament 
de Barcelona, d’acord amb les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004871, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 2.362.923,92 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
2.104.235,37 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
despesa, amb un pressupost net d'1.952.829,69 euros i un import de l'IVA de 
410.094,23 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.446.919,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400; un 
import (IVA inclòs) de 127.222,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 305.334,79 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 305.334,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 178.111,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DONAR compte d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

23. – (A18000220 - 152/18) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2022 fins el 
30.06.2022, i per un import de 242.188,84 euros IVA inclòs, el contracte A18000220 
que té per objecte la gestió de l'escola de segones oportunitats, adjudicat a la UTE 
SALESIANS ST JORDI-FUND. EL LLINDAR, amb NIF U67413658, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentada pròrroga per un import de 242.188,84 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 216.844,86 euros i import IVA de 25.343,98 
amb tipus impositiu múltiple, a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Nou Barris

24. – (21004872) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió i dinamització del 
Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació pública sostenible", amb 
núm. de contracte 21004872, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 644.930,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 732.875,00 euros. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
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AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 533.000,00 euros i import de 
l'IVA de 111.930,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 76.137,57 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/337.11/06.08, un import (IVA inclòs) de 322.465,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/337.11/06.08, un 
import (IVA inclòs) de 246.327,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/227.19/337.11/06.08; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Moció

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

Única. – (7/2022) ESMENAR, per error material, el punt 2 del temari de l’annex II de les bases 
de la convocatòria de 241 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, aprovades en Comissió de Govern de sessió celebrada el 10 de febrer de 
2022, en el sentit que tot seguit es relaciona: On diu: “Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i 
principis rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en 
l’àmbit polític i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De la 
Corona Capítol VI El Govern local.”. Ha de dir: “Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis 
rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en l’àmbit polític 
i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De les institucions. 
Capítol VI El Govern local.”. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 
unanimitat, la urgència.

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