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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 19 de gener de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 19 de gener de 2023, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor 
Jaume Collboni Cuadrado, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau 
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Albert Batlle 
Bastardas, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Marc Serra Solé, 
Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, 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. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz 
Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Jordi Rabassa Massons, Pau Gonzàlez Val, 
David Escudé Rodríguez i Francesc Xavier Marcé Carol.

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 la proposta d’acord per a la propera sessió del Plenari 
del Consell Municipal:

C) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

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

1. – (3/2023) APROVAR l'increment del 2,5% de les taules retributives municipals respecte 
a les vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes de 1 de gener de 2023 d'acord 
amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2023, i conseqüentment, MODIFICAR l'annex 4 (taules retributives) 
de la Relació de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a 
l’expedient. AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 
d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar un 
increment del 2,5% a les retribucions del personal d'acord amb la Llei 31/2022, de 23 
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de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. PUBLICAR aquest 
acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

Després d'haver examinat el punt anterior, la Comissió de Govern DÓNA la seva 
conformitat.

II) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Es donen per llegides les actes de la sessió ordinària celebrada el 12 de gener de 2023, 
i de la sessió extraordinària celebrada el 13 de gener de 2023, l’esborrany de les quals 
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVEN.

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'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (22S08075) Resolució del primer Tinent d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i 
Hisenda de data 29.12.2022: ATORGAR una subvenció mitjançant concessió directa 
innominada i amb caràcter excepcional per a l'any 2021 a favor de la Fundació Factor 
Humà, amb NIF G-61513297, per l'execució del projecte 13a Edició dels Premis Factor 
Humà, per un import de 2.000 euros, equivalent al 6,67% del cost total del projecte 
que ascendeix a la quantitat total de 30.000 euros, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2.de 
la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 
de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR a favor de la Fundació Factor Humà, amb NIF G-61513297, la 
despesa total de 2.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
0707/48902/92211 del pressupost 2022, en concepte de 13a Edició dels Premis Factor 
Humà. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos 
des de l'acabament del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 

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

2. – (22S09667) Resolució de la tercera Tinència d'Alcaldia d'Agenda 2030, Transició 
Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de data 31.12.2022: APROVAR 
el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació BCN 
Formació Professional (Fundació BCN-FP) que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 
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amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la participació en el projecte MetròpolisFPLab Repte 
Agenda 2030, per un import de 1.366,35 euros corresponent al 50% del cost total del 
projecte. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa a favor de la Fundació BCN Formació Professional (Fundació BCN-FP) amb NIF 
P-39661990, per un import de 1.366,35 euros amb càrrec a la partida 
0300/48903/91224 del pressupost de l'any 2022. REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de 
l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 6è del conveni. FACULTAR 
l'Ima. Sra. Laia Bonet i Rull, Tercera Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present 
conveni i la resta de documents que se'n derivin. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

3. – (22000179L01) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona en data 02.12.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22000179 Lot 1 que té 
per objecte la gestió del servei d'habitatges d'Inclusió amb suport socioeducatiu, 
dividit en 3 lots, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 
24 mesos comptats a partir del dia 1 de gener del 2023 o del dia que es fixi en la 
formalització del contracte, a l'empresa PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS
SOCIALS SL, amb NIF B59960526, per un import màxim de 527.897,96 euros, IVA inclòs 
(del 10%). DISPOSAR la despesa del contracte per un import de 527.897,96 euros, IVA 
inclòs del tipus del 10%, a favor de PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
SL, amb NIF B59960526, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100 22732 23145 
dels exercicis 2023 a 2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2023, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 263.948,98 euros, IVA inclòs, 
amb el següent desglossament: 239.953,62 euros d'import net i 23.995,36 euros en 
concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 10% - Exercici pressupost 2024, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 263.948,98 euros, IVA inclòs, 
amb el següent desglossament: 239.953,62 euros d'import net i 23.995,36 euros en 
concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 10% ALLIBERAR la quantitat de 
34.532,52 euros (IVA Inclòs) en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a 
l'aplicació pressupostària 0100 22732 23145 i als corresponents pressupostos, amb el 
desglossament següent: 17.266,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 
17.266,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 23.995,36 euros i RETENIR l'esmentada garantia 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'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Marina Sánchez 
Casanovas, Cap de Departament dels Serveis i programes d'allotjament individual per 
a persones sense llar de la Direcció de Serveis al sensellarisme de l'IMSS. NOTIFICAR la 
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present resolució a l'empresa licitadora i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al 
DOUE. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Govern. 

4. – (22000178) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona en data 02.12.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22000178 que té per 
objecte la gestió del Servei Diürn del Centre de Dia Poble Sec per a persones sense llar 
de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb una durada de 24 mesos comptats a partir del dia 1 de gener 
del 2023 o del dia que es fixi en la formalització del contracte, a l'empresa PROGESS, 
PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL, amb NIF B59960526, per un import 
màxim de 2.208.794,69 euros, IVA inclòs (del 10 %), havent constituït l'adjudicatari la 
garantia definitiva per la quantitat total de 100.399,76 euros mitjançant aval bancari. 
DISPOSAR la despesa del contracte per un import de 2.208.794,69 euros, IVA inclòs del 
tipus del 10%, a favor de PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL, amb 
NIF B59960526, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100 22732 23141 dels 
exercicis 2023 a 2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2023, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 1.102.886,54 euros, IVA inclòs, 
amb el següent desglossament: 1.002.624,13 euros d'import net i 100.262,41 euros en 
concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 10% - Exercici pressupost 2024, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 1.105.908,15 euros, IVA inclòs, 
amb el següent desglossament: 1.005.371,04 euros d'import net i 100.537,10 euros en 
concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 10% ALLIBERAR la quantitat de 
161.099,76 euros (IVA Inclòs) en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a 
l'aplicació pressupostària 0100 22732 23141 i als corresponents pressupostos, amb el 
desglossament següent: 80.432,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 
80.667,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. FORMALITZAR el contracte en 
el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte Sra. Susana Bonet Casal, Cap del Departament de serveis 
diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar de la Direcció de Serveis al 
sensellarisme de l'IMSS. NOTIFICAR la present resolució a les empreses licitadores i 
PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern. 

5. – (22000179L03) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona en data 02.12.2022: ACCEPTAR la justificació presentada per l'entitat 
ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, amb NIT G61964102, en relació a la seva oferta 
econòmica que es considerava presumptament anormal o desproporcionada. 
ADJUDICAR el contracte núm. 22000179 Lot 3 que té per objecte la gestió del servei 
d'habitatges d'Inclusió amb suport socioeducatiu, dividit en 3 lots, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos comptats a partir del 
dia 1 de gener del 2023 o del dia que es fixi en la formalització del contracte, a 
l'ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, amb NIF G61964102, per un import màxim de 
441.935,11 euros, IVA exempt. DISPOSAR la despesa del contracte per un import de 
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441.935,11 euros, IVA exempt, a favor d'ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, amb NIF 
G61964102, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100 22732 23145 dels exercicis 
2023 a 2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2023, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 220.967,56 euros, IVA exempt. - Exercici 
pressupost 2024, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 220.967,55 
euros, IVA exempt. ALLIBERAR la quantitat de 116.241,81 euros (IVA Inclòs) en
concepte de baixa en la licitació i de l'exempció de l'IVA per part de l'entitat 
adjudicatària, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 0100 22732 23145 i als 
corresponents pressupostos, amb el desglossament següent: 58.120,90 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 58.120,91 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2024. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 22.096,76 euros i RETENIR 
l'esmentada garantia 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'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte la Sra. Marina Sánchez Casanovas, Cap de Departament dels 
Serveis i programes d'allotjament individual per a persones sense llar de la Direcció de 
Serveis al sensellarisme de l'IMSS. NOTIFICAR la present resolució a les empreses 
licitadores i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Govern. 

6. – (22000199L02) Resolució de la Presidència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona en data 05.12.2022: ACCEPTAR la justificació presentada per EUREST 
CATALUNYA SLU, amb NIF B58062027, en relació a l'oferta presentada en el lot 2 que 
es considerava presumptament anormal o desproporcionada. ADJUDICAR el Lot 2, 
Menjador de Paral·lel, del contracte núm. 22000199 que té per objecte la gestió, amb 
foment de la inserció laboral de les persones en risc d'exclusió a la ciutat de Barcelona, 
de 530 places/dia de menjador diürn, adreçat a persones en situació d'exclusió social 
amb mesures de contractació publica sostenible, amb una durada de 24 mesos 
comptats a partir del dia 1 de gener de 2023 o del dia que es fixi en la formalització del 
contracte, a l'empresa EUREST CATALUNYA SL, amb NIF B58062027, per un import 
màxim de 1.448.644,12 euros, IVA inclòs (del 10%). DISPOSAR la despesa del contracte 
per un import d'1.448.644,12 euros, IVA inclòs del tipus del 10%, a favor d'EUREST 
CATALUNYA SL, amb NIF B58062027, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100 
22727 23151 dels exercicis 2023 i 2024 amb el desglossament següent: - Exercici 
pressupost 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 724.322,06 
euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 658.474,60 euros d'import net i 
65.847,46 euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 10% - Exercici 
pressupost 2024, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 724.322,06 
euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 658.474,60 euros d'import net i 
65.847,46 euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 10% ALLIBERAR 
la quantitat de 321.093,08 euros (IVA Inclòs) en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a l'aplicació pressupostària 0100 22727 23151 i als corresponents 
pressupostos, amb el desglossament següent: 160.546,54 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i 160.546,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. 
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FIXAR l'import de la garantia definitiva en 65.847,46 euros i RETENIR l'esmentada 
garantia 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'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. Glòria Navarro Latorre Cap de Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics 
de l'IMSS. NOTIFICAR la present resolució a les empreses licitadores i PUBLICAR-LA al 
perfil de contractant i al DOUE. DONAR COMPTE a la Comissió de Govern. 

7. – (22000199L01) Resolució de la Presidència de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona en data 05.12.2022: ADJUDICAR el Lot 1, Menjador de Navas, del contracte 
núm. 22000199 que té per objecte la la gestió, amb foment de la inserció laboral de 
les persones en risc d'exclusió a la ciutat de Barcelona, de 530 places/dia de menjador 
diürn, adreçat a persones en situació d'exclusió social amb mesures de contractació 
publica sostenible., amb una durada de 24 mesos comptats a partir del dia 1 de gener 
del 2023 o del dia que es fixi en la formalització del contracte, a l'empresa EUREST 
CATALUNYA SL, amb NIF B58062027, per un import màxim d'1.791.617,92 euros, IVA 
inclòs (del 10%). DISPOSAR la despesa del contracte per un import d'1.791.617,92 
euros, IVA inclòs del tipus del 10%, a favor d'EUREST CATALUNYA SL, amb NIF 
B58062027, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100 22727 23151 dels exercicis 
2023 i 2024 amb el desglossament següent: - Exercici pressupost 2023, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 895.808,96 euros, IVA inclòs, amb el següent 
desglossament: 814.371,78 euros d'import net i 81.437,18 euros en concepte d'impost 
sobre el valor afegit al tipus del 10% - Exercici pressupost 2024, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 895.808,96 euros, IVA inclòs, amb el següent 
desglossament: 814.371,78 euros d'import net i 81.437,18 euros en concepte d'impost 
sobre el valor afegit al tipus del 10% ALLIBERAR la quantitat de 270.332,56 euros (IVA 
Inclòs) en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 
0100 22727 23151 i als corresponents pressupostos, amb el desglossament següent: 
135.166,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 135.166,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 81.437,18 
euros i RETENIR l'esmentada garantia 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'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Glòria Navarro Latorre Cap de 
Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics de l'IMSS. NOTIFICAR la present 
resolució a les empreses licitadores i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

8. – (22001555L02) Resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona en data 
22.12.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001555L02, que té per objecte el Lot 2 
dels serveis de manteniment integral dels edificis gestionats per l'Institut de Cultura 
de Barcelona (edificis lot 2) a UTE Manteniment ICUB-MUHBA, amb NIF U72838071, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu d'1.154.846,83 euros IVA inclòs, dels quals 954.418,87 euros 
corresponen al preu net i 200.427,96 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: - un import (IVA 
inclòs) de 17.512,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/21301/33011; 1121 - un import (IVA inclòs) de 559.911,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21301/33011; 
1121 - un import (IVA inclòs) de 577.423,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/21301/33011; 1121. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 47.720,94 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; PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva 
formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Sergio Fernández. ALLIBERAR la quantitat de 124.950,67 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 62.475,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/21301/33011 1121; un import (IVA inclòs) de 62.475,33 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21301/33011 
1121. 

9. – (22001910) Resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona en data 
05.12.2022: EXCLOURE de la present licitació a FCC MEDIO AMBIENTE SAU, amb NIF 
28541639, per haver presentat una oferta per sobre el preu base de licitació. 
ADJUDICAR el contracte núm. 22001910, que té per objecte "serveis de manteniment 
integral de l'edifici disseny Hub Barcelona" a SACYR FACILITIES, S.A., amb NIF 
A83709873, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu d'1.015.282,03 euros IVA inclòs, dels quals 839.076,06 
euros corresponen al preu net i 176.205,97 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: - un 
import (IVA inclòs) de 21.151,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21200/33314; 1421 - un import (IVA inclòs) de 507.641,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
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D/21200/33314; 1421 - un import (IVA inclòs) de 486.489,31 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21200/33314; 1421. 
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 
41.953,80 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; 
PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de 
Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. David Chéliz. 
ALLIBERAR la quantitat de 143.985,43 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 2.999,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21200/33314 1421; un 
import (IVA inclòs) de 71.992,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21200/33314 1421; un import (IVA inclòs) de 68.992,82 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21200/33314 1421. 

10. – (22S03093) Resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona en data 
27.12.2022: APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de 
Barcelona i Escoles de Música d'iniciativa privada de Catalunya, amb NIF G60991445, 
per al finançament d'una línia de beques i ajuts econòmics per l'educació musical, 
adreçada a famílies amb dificultats econòmiques, durant el curs 2022-2023, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa, aprovada pel Consell 
d'Administració de l'Institut de Cultura de Barcelona de 7 d'octubre de 2021, per un 
import de 125.580,00 euros, que suposa un 100% del cost total del projecte, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, amb una durada des de la seva 
formalització fins al dia 30 de setembre de 2023, prorrogable per acord exprés per un 
any addicional. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 125.580,00 
euros, a favor d' Escoles de Música d'Iniciativa Privada de Catalunya amb NIF 
G60991445, per al finançament d'una línia de beques i ajuts econòmics per l'educació 
musical, dels quals 120.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48007/32821 del pressupost de l'any 2022, i 5.580,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48007/32821 del pressupost de l'any 2023, condicionat a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts en el 
termini i en els termes establerts a l'Acord Sisè del Conveni. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Govern. 

11. – (22001555L01) Resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona en data 
22.12.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001555L01, que té per objecte el Lot 1 
dels serveis de Manteniment integral dels edificis gestionats per l'Institut de Cultura 
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de Barcelona (Edificis LOT 1 amb seu al Palau de la Virreina) a UTE ICUB LOT-1, amb 
NIF U72888720, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu d'1.398.101,55 euros IVA inclòs, dels quals 1.155.455,83 
euros corresponen al preu net i 242.645,72 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: - un 
import (IVA inclòs) de 23.288,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21301/33011; 1121 - un import (IVA inclòs) de 675.762,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21301/33011; 1121 - un import (IVA inclòs) de 699.050,78 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21301/33011; 1121. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 57.772,79 
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a 
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució 
l'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Sergio Fernández. ALLIBERAR la 
quantitat de 146.497,88 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 73.248,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/21301/33011 1121; un import (IVA inclòs) de 
73.248,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21301/33011 1121. 

12. – (22002129) Resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona en data 
02.12.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22002129, que té per objecte el "Gran 
espectacle "Cap d'Any a la Font Màgica" a BLANC CELEBRACIONS, SL, amb NIF 
B63464994, de conformitat amb la proposta de d'adjudicació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 653.158,00 euros IVA inclòs, dels quals 539.800,00 euros 
corresponen al preu net i 113.358,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 326.579,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22781/33811; un import (IVA inclòs) de 326.579,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22781/33811. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. 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 a l'adjudicatària; PUBLICAR la resolució l'adjudicació del contracte i la seva 
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formalització en el Perfil de Contractant. DESIGNAR com a responsable del contracte a 
la Sra. Gemma Martinez Cortés. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de 
Govern. 

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Declaracions en expedients de contractació
b) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (3/001-2023)  APROVAR l’expedient núm. 3-001/2023 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2023, d’import 140.000,00 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. 
23010991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

2. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 19 de gener de 2023. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

3. – (21SD0181NT) APROVAR el projecte normatiu de la modificació de l’Ordenança de 
Circulació de Vianants i de Vehicles, aprovada definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal de data 27 de novembre de 1998, modificada per acords del Consell 
Municipal de data 20 de juliol de 2001, de 23 de desembre de 2005, de 23 de febrer 
de 2007, de 27 de febrer de 2015 i de 26 de maig de 2017 i DONAR-LI el tràmit previst 
als articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 

4. – (22XC0427) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA i Informació i 
Serveis, SA pel desenvolupament, la implantació i la gestió de la plataforma 
metropolitana d'aparcament. FACULTAR la segona tinenta d'alcaldia, l'Il·lma. Sra. 
Janet Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentat conveni. 

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí

5. – (22PL16952) 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-artístic de la ciutat de Barcelona, al traçat del Rec 
Comtal als districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Eixample i Ciutat Vella, 
d’iniciativa pública promogut per l’Ajuntament de Barcelona. EXPOSAR-LO al públic 
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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. 

Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, les Corts i Sant Martí

6. – (BC2022/147) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels entorns de 5 
escoles i 5 ecoxamfrans, inclosos al programa "pressupostos participatius", als 
Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Les Corts i Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que el qualifica 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 
692.965,12 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; i SOTMETRE’L a 
informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de l'Eixample

7. – (22obo402) DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 18 d’octubre de 2022 
pel Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, Gerent de l’Àrea de Patrimoni i Urbanisme 
nord-est de l’entitat pública empresarial Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries, durant el període d’exposició pública al “Projecte d’urbanització a càrrec 
del Sector del PMU del Sector de planejament de Glòries”, al Districte de l’Eixample, a 
Barcelona - quin PMU va estar aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 29 de gener de 2021 (publicat al 
BOPB de 18 de febrer de 2021) - pels motius que justificadament i raonada figuren als 
informes la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de 8 de novembre de 2022, de la 
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 21 de 
novembre de 2022, i de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 19 de desembre de 2022; que obren a l’expedient administratiu, i que 
a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; APROVAR definitivament el 
Projecte d’urbanització abans esmentat, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte (amb qualificació B) de 12 de setembre de 2022, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un 
import de 2.340.825,00 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
(finançament públic); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; PUBLICAR 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris de 
més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment. 
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Districte de les Corts

8. – (4BD 2022/118) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització dels 
jardins de Josep Munté, situats al carrer Cardenal Reig, 37, al barri de la Maternitat i 
Sant Ramon, al districte de les Corts a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 17 d'octubre del 2022 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 
d’1.139.111,18 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); APROVAR 
les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de 
constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor 
d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou al Projecte de reurbanització; FACULTAR 
la Gerent del Districte de les Corts per aprovar i formalitzar els convenis específics que 
apliquin a les circumstàncies concretes 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; 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. 

9. – (4BD 2022/150) DESISTIR d’acord amb allò previst a l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, del 
procediment d’aprovació del Projecte executiu de reurbanització del carrer Manuel 
Ballbé, al barri de Pedralbes, al districte de Les Corts de Barcelona, amb un pressupost 
de 2.169.625,73 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’iniciativa 
municipal, aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en sessió de 17 de 
novembre de 2022, pels motius exposats a l’informe de la Gerència del Districte de les 
Corts de 12 de gener de 2023, que es dóna per reproduït i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest expedient; DECLARAR finalitzat el procediment i procedir a l’arxiu 
de les actuacions; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; 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 Sarrià-Sant Gervasi

10. – (21PL16864) ACORDAR ampliar el termini d'exposició pública 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), aprovat inicialment 
amb prescripcions per la Comissió de Govern, en sessió de 27 d’octubre de 2022, fins 
al dia 27 de febrer de 2023; d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis d'Actuació 
Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
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Districte de Gràcia

11. – (19g157) ESTIMAR les al·legacions formulades per la senyora Ruth Gilberte Rios, en 
nom i representació de l’entitat mercantil Josel, SLU; i DESESTIMAR les al·legacions 
formulades pel senyor Jordi Fité i Martínez, en nom i representació de les entitats 
mercantils Proventia 96, SL i Fimar Promocions, SA, presentades durant el tràmit 
d’informació pública i audiència als interessats de la resolució de la Quarta Tinenta 
d’Alcaldia de 14 de juny de 2019, d’aprovació inicial de la Modificació dels Projectes 
de reparcel·lació, modalitat cooperació, de les Unitats d’actuació núm. 3 i 6, en 
execució del Polígon d’actuació urbanística 1, d’àmbit discontinu, delimitat per la 
Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Vallcarca en l’àmbit situat a 
l’entorn de l’avinguda i del viaducte de Vallcarca i dels carrers de Gustavo Adolfo 
Bécquer i de Farigola, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe 
de la Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 
21 de desembre de 2022, que consta en l’expedient i que es dona per íntegrament 
reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
Modificació dels Projectes de reparcel·lació abans esmentada i redactada d’ofici per 
l’Administració actuant, amb introducció de les modificacions derivades de la 
resolució de les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats, i a la fixació del mòdul €/m² del Projecte executiu 
d'urbanització de la zona verda del PAU1 de la MPGM del Barri de Vallcarca i de la 
zona verda de la UA3 de la MPGM d'Hospital Militar-Farigola; zona verda del PMU del 
carrer Farigola 21-25 i 31-34 (abans UA2) i zona verda de la UA5 de la Modificació 
puntual de la MPGM d'Hospital Militar-Farigola, aprovat definitivament per acord de 
la Comissió de Govern de 30 de setembre de 2021. DETERMINAR, de conformitat amb 
l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva 
de la Modificació dels Projectes de reparcel·lació, modalitat cooperació, de les Unitats 
d’actuació núm. 3 i 6, en execució del Polígon d’actuació urbanística 1, d’àmbit 
discontinu, delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità al barri de 
Vallcarca en l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i del viaducte de Vallcarca i dels 
carrers de Gustavo Adolfo Bécquer i de la Farigola, produirà essencialment els efectes 
econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de la província i, 
NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

12. – (22obo399) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització del PAU 2 (antigues 
UA-4 i part de la UA-6): modificació del PGM al Barri de Vallcarca en l’àmbit situat a 
l’entorn de l’Avinguda i el Viaducte de Vallcarca, i els carrers de Gustavo Adolfo 
Bécquer i la Farigola” - aprovada definitivament la citada modificació en data 4 d’abril 
de 2019 per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 d’abril de 2019 - al Districte de Gràcia, 
a Barcelona, d’iniciativa pública i privada, d’acord amb el document que equival a 
l’Informe Tècnic del Projecte (amb qualificació B) de 13 de setembre de 2022, i 
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l’informe de la Directora de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 14 de setembre de 2022, que figuren a l’expedient administratiu i que 
a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un import de 423.473,15 euros, inclòs 
el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) (finançament públic-privat); d’acord amb allò 
que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), en un dels diaris de més circulació de la província, a la 
Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als 
interessats en aquest procediment. 

Districte d'Horta-Guinardó

13. – (7BD2017/205) APROVAR definitivament el Projecte de rehabilitació i adequació de 
l’antiga Bòbila de la Teixonera per acollir un nou local d’entitats, al barri de la 
Teixonera, al Districte d’Horta-Guinardó a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l'informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) de 30 de juny de 2022 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 4.291.303,46 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); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de 
Baixa Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL que inclou el projecte executiu; 
FACULTAR la Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el 
conveni específic que apliqui a les circumstàncies concretes 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 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

14. – (7BD2022/152) APROVAR definitivament el Projecte d’arranjament de les escales 
exteriors de la Bòbila de la Teixonera, al Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic de Projecte (ITP) de 2 d’agost de 
2022 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 498.116,49 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya; ACLARIR que el present projecte complementa el “Projecte de rehabilitació 
i adequació de l’antiga Bòbila de la Teixonera per acollir un nou local d’entitats, al 
barri de la Teixonera, al Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona” amb un pressupost 
de 4.291.303,46 euros (IVA inclòs) i que permetrà reurbanitzar l’espai exterior més 
immediat del futur local d’entitats del barri de la Teixonera; i PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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Districte de Nou Barris

15. – (22obo474) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització de la UAX del PERI de 
Porta, ubicada als carrers Escultor Ordóñez núm. 177U-191 i carrer Horitzontal núm. 9 
a 17”, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa pública - el PERI va estar 
aprovat definitivament per acord del Govern de la Generalitat de 30 de juliol de 1998 -
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb qualificació B) de 10 d’octubre de 
2022, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un import de 324.196,43 euros, inclòs el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) (finançament públic); d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un 
diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment. 

Districte de Sant Andreu

16. – (22obo349) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització de regeneració 
urbana de Via Barcino i Àrea de jocs”, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, 
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb qualificació B) de 
data 16 de juny de 2022 (qualificació B), que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, amb un import d'11.754.823,26 euros, inclòs 
el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) (Finançament públic - Cofinançament pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional Feder, en el marc de l'Edusi - Eix Besòs i PIM); 
a executar en quatre fases construïbles i licitables per separat, que alhora es 
subdivideixen en fases d’obra, la determinació i abast de les quals figuren al projecte, i 
a l'informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 14 de desembre de 2022, que figura a l’expedient i es dona per 
reproduït; d’acord amb allò que estableix l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més 
circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i 
NOTIFICAR-HO als interessats. 

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

17. – (22XC0415) APROVAR el II Protocol marc de col·laboració a subscriure entre 
l'Ajuntament de Barcelona i per Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital 
responsable del projecte XNET per a difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern 
de l'Ajuntament de Barcelona com a paradigma de canal de comunicacions que 
garanteix la confidencialitat i l'anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina 
pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. FACULTAR la Tercera Tinent d'Alcaldia, 
Sra. Laia Bonet Rull, per a la signatura de l'esmentat protocol i la resta de documents 
que se'n derivin. PUBLICAR el protocol a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
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18. – (23XC0021) APROVAR la prorroga del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per establir un 
marc estable de comunicació entre les dues institucions que ajudi al compliment dels 
objectius respectius, i a millorar l'eficàcia i l'eficiència en el servei i la modificació del 
conveni en el termes indicats en el document que consta a l'expedient i; FACULTAR la 
Ima. Sra. Laia Bonet Rull, Tercera tinent d'Alcaldia, per a la signatura de la prorroga i 
modificació de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Districte de Nou Barris

19. – (22002674) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 22002674, que té per 
objecte la "Gestió de la xarxa d'equipaments de lleure infantil del Districte de Nou 
Barris, amb mesures de contractació pública sostenible" pel que fa al Lot 1: Casal 
Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil Vallbona i Casal Infantil Trinitat Nova, i amb un 
pressupost total de licitació de 553.099,84 euros, IVA inclòs, a l'empara de l'article 
152.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017, de 8 de novembre, en haver-
se detectat una infracció no esmenable de l'article 145.6 de l'LCSP, consistent en la 
fixació d'un criteri de valoració relatiu al Desenvolupament del catàleg de serveis a les 
Ludoteques, amb l'atribució de quatre punts, quan el Lot 1 no incorpora en la 
prestació cap equipament de lleure infantil de ludoteca, de manera tal que -a 
diferència dels altres dos lots- no es pot observar en dit criteri la necessària vinculació 
amb l'objecte del contracte. CONTINUAR amb el procediment d'adjudicació respecte 
dels altres lots. ANUL·LAR l'autorització de la despesa de l'esmentat Lot 1, per un 
import de 553.099,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 24.105,59 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0608; un import (IVA inclòs) de 285.255,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608; un 
import (IVA inclòs) de 243.739,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608. PUBLICAR al perfil de Contractant 
aquesta resolució. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

20. – (22002206) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22002206 que té per objecte 
el servei de suport a la gestió del desenvolupament del programa de Tardes 
Educatives a la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a 
NASCOR FORMACIÓN SL amb NIF B65187569, per no haver obtingut la puntuació 
mínima requerida per als criteris sotmesos a judici de valor, d'acord amb l'establert a 
la clàusula 10 del pcap. ADJUDICAR el contracte esmentat a BRAD LEE SCP amb NIF 
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J67025080 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser l'oferta que ha obtingut la millor puntuació, pel 
preu de 915.852,23 euros IVA inclòs, dels quals 756.902,67 euros corresponen al preu 
net i 158.949,56 euros a l'IVA amb el tipus impositiu del 21%. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 457.926,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/32627; 0800; un import (IVA inclòs) de 457.926,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32627; 0800. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 37.845,13 euros i RETENIR-LA 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; PUBLICAR la resolució l'adjudicació del 
contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Pilar Lleonart Forradellas. ALLIBERAR la quantitat 
de 24.739,95 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 12.369,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; un import (IVA inclòs) de 12.369,98 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32627 0800;. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Martí

21. – (23XF0025) PRORROGAR des del 25 de gener de 2023 al 24 de gener de 2024 la 
durada del contracte de lloguer del local del carrer Muntanya, 16 i 16 bis, de 
Barcelona, aprovat en data 31 de desembre de 2004 amb SERVICIO DE 
ALQUILERES,SA, amb NIF A58280876. Aquesta pròrroga es realitza a l'empara del que 
estableix la condició annexa 1a. del contracte d'arrendament signat per ambdues 
parts. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 102.534,61 euros a favor 
de SERVICIO DE ALQUILERES, SA., amb NIF A58280876 en concepte de renda i altres 
despeses a càrrec de l'arrendatari que consten al contracte, amb càrrec al pressupost 
2023 i partida D/0610/20200/92011 per un import de 95.792,61 euros i al pressupost 
2024 i partida D/0610/20200/92011 per un import de 6.742,00 euros, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient. EXIMIR de l'obligació de constituir dipòsit de 
garantia definitiva complementària. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

c) Mocions

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