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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 12 de gener de 2023

ACTA

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 12 de gener de 2023, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada 
Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz 
Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, 
Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Gemma Tarafa 
Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, 
Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés i Joan Ramon Riera 
Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. regidors Jaume Collboni Cuadrado i Marc Serra 
Solé.

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

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

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

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

C) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (4/2022) APROVAR les propostes de modificació puntual de les clàusules del Text 
Refós del Conveni marc de col·laboració anomenat ESAL, aprovat en data 29 d’octubre 
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de 2021, subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) amb les entitats associatives representatives del 
sectors de cooperatives i de fundacions d’habitatge i dels gestors de polítiques socials 
d’habitatge de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la 
Coordinadora de Fundacions d’habitatge de Catalunya, l’Associació Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge Cooperatiu), així com l’Associació de 
Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), per a la cessió de sòl i 
finques per a la construcció en dret de superfície i concessió demanial de nou 
habitatge i rehabilitació d’edificis públics d’habitatges a la ciutat de Barcelona per al 
seu destí a protecció oficial i a polítiques socials, en règim de lloguer social i dret d’ús 
(cohabitatge), propostes de modificació que es concreten en l’informe jurídic que 
consta a l’expedient que incideixen en la regulació de les possibilitats d’accés en UTE 
en cadascuna de les promocions i d’un major reforç i ampliació de la subvenció 
retornable i del termini de devolució en favor de les superficiàries, així com d’ajust del 
termini d’exposició pública en el procediment d’assignació dels drets de superfície i 
concessió demanial, i que es recullen en la proposta d’addenda al Conveni marc; 
APROVAR el contingut de l’esmentada addenda al Conveni marc ESAL que l’integrarà 
com a document annex; i APROVAR, en conseqüència, el text consolidat del Conveni 
marc ESAL la transcripció del qual s’incorpora com a annex de la referida addenda,
constant a l’expedient, i que una vegada signat per totes les parts intervinents 
substituirà el fins ara vigent Text refós del Conveni marc ESAL. FACULTAR la Regidora 
d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona i també com a Presidenta de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, per a la signatura de l’addenda prevista en el 
punt primer i del text consolidat referit en el mateix segon, així com l’adopció i 
formalització de d’altres actes o acords específics per a l’execució del Conveni que se’n 
derivin; PROCEDIR a la inscripció de l’addenda i del text consolidat del Conveni en el 
Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia 
de 28 de desembre de 2015. 

En aquest punt l’Im. Sr. Jordi Marti Grau s’absenta per concórrer una possible causa 
d’abstenció. 

2. – (AS 2023-01/01) APROVAR l’adhesió a l’associació Rainbow Cities Network, una 
organització internacional sense ànim de lucre, per a l’intercanvi de bones pràctiques, 
accions i iniciatives entre les ciutats membres amb l’objectiu d’augmentar l’impacte 
de les polítiques LGTBI locals. ACCEPTAR els estatuts que regeixen l’associació 
Rainbow Cities Network. FACULTAR el/la Regidor/a competent en la matèria per a la 
signatura dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat 
d’aquest acord. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

3. – (DP-2022-28765) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 
concessió de l'ús privatiu a favor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), respecte d’una 
porció de subsòl del carrer de Villena, entre els carrers de Wellington i el carrer de 
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Ramon Trias Fargas, grafiada en el plànol incorporat a l’expedient, amb la finalitat de 
destinar-la a la construcció i gestió d’una galeria de serveis que permeti la connexió 
del campus de la Ciutadella de la UPF i els nous edificis de la Ciutadella del 
Coneixement (a l’alçada de la finca resultant U4-P4), a implantar a l’antic Mercat del 
Peix, de conformitat amb el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regularització dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1. i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 26 de març de 2021; SOTMETRE’L a informació pública durant 
el termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per 
elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la 
concessió directament a favor de la Universitat Pompeu Fabra; FORMALITZAR la 
concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

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

4. – (1/2023) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) de la Relació de Llocs de 
Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord 
i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

5. – (22SD0093O) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’informació 
pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança per la qual es fixen els criteris d’accés, 
circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i es 
promou una mobilitat sense emissions. APROVAR-LA definitivament d’acord amb el 
text articulat que consta a l’expedient. PUBLICAR el present acord així com el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web de 
l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats als efectes oportuns. 

6. – (21PL16835) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a 
domicili, d’iniciativa pública, amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de 
la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; RESOLDRE les al·legacions presentades 
en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a 
efectes de motivació s'incorporen a aquest acord. 

Districte de l'Eixample

7. – (21PL16833) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial de regulació de les activitats de pública 
concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample, 
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d’iniciativa pública, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a 
què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord. 

Districte de les Corts

8. – (22PL16924) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació 
del recinte del Reial Club de Tennis Barcelona 1899 per a l’ajust de les alineacions i de 
la delimitació de les qualificacions d’equipament i vialitat; d’iniciativa privada; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord.

Districte de Gràcia

9. – (22PL16923) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial per establir el tipus d’equipament dels edificis 
ubicats als carrers Providència 77 i Argentona 14, al districte de Gràcia, d’iniciativa 
privada, promogut per la Fundació Maria Raventós, de conformitat amb l'informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord. 

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

D.1) Proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana

D.2) Impuls i control dels Grups municipals

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

E) Mocions
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F) Declaracions Institucionals

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

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

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

C) Part decisòria / executiva

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

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (20220163) APROVAR inicialment la modificació del Reglament de reconeixement a les 
persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de valoració, 
d’acord amb el redactat que consta a l’expedient i SOTMETRE-LA a informació pública 
per un termini de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 112 i següents del Reglament 
orgànic municipal, l’article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques 

2. – (2022113-IMPD) ADJUDICAR el contracte núm. 2022113, que té per objecte el servei 
de transport porta a porta de persones amb mobilitat reduïda del municipi de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible per un import de 
12.618.300,41 euros a favor de l’UTE TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL, SA/TAXI AMIC, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada la millor oferta qualitat-preu. 
ESTABLIR l’import de la garantia definitiva en el 5% del pressupost net, que serà 
constituïda mitjançant retenció de preu de la primera factura del contracte. REQUERIR 
l’empresa adjudicatària a per a 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 
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des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de 2 contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Sergi Morera Vizcaino, Cap de Planificació i Avaluació de l´Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat. 

Districte de Sant Martí

3. – (13C00003) REAJUSTAR el termini d'execució del contracte 13C00003, que té per 
objecte la gestió i explotació del Centre Esportiu Municipal Olímpia, per mitjà del 
règim de concessió, suspès a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma 
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant l'ampliació de la 
durada de la concessió per un període de 83 dies, essent el darrer dia de la concessió 
el 22 de març de 2028. NOTIFICAR el present acord al contractista. 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

4. – (SD-003-2023) APROVAR, l’Homologació del següent inversor privat per a la realització 
d’inversions de caràcter financer, mitjançant el Mecanisme per a l’Energia Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona; Lean Company Ventures SCR, SA. PUBLICAR el llistat 
d’inversos privats homologats a la web de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el 
Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica per la signatura dels 
acords d’inversió. 

5. – (DP-2022-28685) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu d’una 
porció de terreny destinada a vial situada al carrer Doctor Aiguader cantonada amb el 
carrer Pinzón, per a la instal·lació i explotació d’una estació de subministrament de 
GNC (gas natural comprimit) per a vehicles a favor de la societat Naturgy Nuevas 
Energías SLU, amb NIF B88263249, CONDICIONAR l’efectivitat de la present 
transmissió a l’ingrés per part de Naturgy Nuevas Energías SLU a la Tresoreria 
Municipal, en el termini de quinze dies des de la notificació del present acord, de la 
quantitat de 19.553,61 euros, en concepte de garantia definitiva de la concessió, i una 
vegada constituïda la garantia, CANCEL·LAR I RETORNAR a l’anterior concessionari, 
Gas Natural Servicios, SGD, SA, amb NIF A08431090, la garantia constituïda en la 
Tresoreria Municipal en data 14 de desembre de 2015, amb el número de dipòsit 
107300, per import de 19.553,61 euros. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

6. – (01-2019LL32528) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la rehabilitació de l’edifici del carrer Amadeu Vives, 3-5 i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2022, CONCEDIR a JOSEL, SLU, la bonificació del 
50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, en data 23 de febrer de 2022; donat s’ajusta a allò establert 
en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’una obra inclosa a 
l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte 
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de Ciutat Vella amb nivell B; DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

7. – (04-2020LL06529) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma i ampliació de conjunt d’edificació destinat a equipament esportiu, 
situat al carrer Arístides Maillol, número 6-18 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2022, CONCEDIR a FUTBOL CLUB BARCELONA la bonificació del 35% sobre 
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió 
de la llicència, en data 28 d’abril de 2022 (exp. 04-2020LL06529); donat s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’una 
instal·lació d’especial interès o utilitat municipal atès que és un equipament esportiu i 
recreatiu en sòl d’equipament; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

8. – (22PL16950) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la concreció 
de la densitat d’habitatges en edificis amb disconformitat urbanística, a Barcelona, 
d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

RETIRADA

Districte de Ciutat Vella

9. – (1BC 2022/208) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via 
Laietana entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig de Colom (Tram 2.2), al Districte de 
Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del 
Projecte que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions 
d’execució d’obres) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 12.568.751,06 euros, el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa parcialment l’Avantprojecte de la reforma 
de la Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un import de 32.918.246,93 euros, el 21% 
de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per tant forma part d’una unitat superior, 
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el 
qual es podrà examinar i formular -hi les al·legacions pertinents. 

S’afegeix el dictamen:

(22PL16961) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per la regulació de l’Equipament situat 
al carrer Verdaguer i Callís 12 (Antic Teatre); EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un 
mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 
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Districte de Nou Barris

10. – (22PL16955) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la Modificació del PGM a l'illa delimitada per la Via Favència i 
els carrers d’Aiguablava i Fenals, i l’àmbit discontinu per implantar un equipament al 
parc del Pla de Fornells; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

Districte de Sant Andreu

11. – (9BC2022/186) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reforma de l’avinguda 
Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, als districtes de Sant 
Andreu i Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (ITP) de data 22 de desembre 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 24.944.228,07 
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); NOTIFICAR-HO als 
interessats en aquest procediment; SOTMETRE'L a informació pública durant un 
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

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

E) Mocions

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

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 29 de desembre de 2022, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S'APROVA.
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B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (23/0001-00-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de 01/12/2022, que ADJUDICA el contracte dels treballs d'arrabassament 
de soques en diferents punts de la ciutat de Barcelona i pavimentació d'escocells 
anul·lats amb mesures de contractació pública sostenible a l’UTE Arrebassament BCN 
2022, amb NIF U72795883, per un import de 597.020,35 euros (IVA inclòs del 21%) i 
un termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. 

2. – (22/0100-01-CP/01 22/0100-02-CP/01) Resolució del Gerent de Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal, de 08/11/2022, que ADJUDICA el contracte dels treballs 
de conservació i millora de les parcel·les verdes urbanitzades i no recepcionades, no 
incloses dins dels límits del Parc de Collserola, del municipi de la ciutat de Barcelona, i 
la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral, amb 
mesures de contractació pública sostenible (Reservat a centres Espacials de Treball 
d'Iniciativa social i a Empreses d'Inserció d'acord amb la Disposició Addicional 
4ª LCSP),distribuït en 2 lots. Lot 1: Parcel·les SEFaS a l’empresa TEB Verd, SCCL, amb 
NIF F63880678, per un import de 292.664,15 euros (IVA inclòs del 21%) amb un 
termini d’execució de 2 anys i pròrrogues. Lot 2: Parcel·les verdes no urbanitzades i no 
recepcionades de gestió municipal dintre dels diferents districtes de la ciutat de 
Barcelona a l’empresa TEB Verd, SCCL, amb NIF F63880678, per un import de 
315.658,39 euros (IVA inclòs del 21%) amb un termini d’execució de 2 anys i 
pròrrogues. 

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

3. – (22000009) Resolució de la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona 
en data 22.12.2022: DECLARAR RETIRADA la proposició presentada per l'empresa SBS 
SEIDOR SL amb NIF B61519765 en el procediment d'adjudicació del contracte dels 
Serveis d'Oficina Tecnològica de Gestió Documental (OTGD) per la eAdministració de 
l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible (contracte núm. 22000009), d'acord amb l'article 158.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès que ha 
transcorregut el termini legalment establert que habilita les empreses licitadores a la 
retirada de les seves ofertes. ADJUDICAR el contracte núm. 22000009, que té per 
objecte el Serveis d'Oficina Tecnològica de Gestió Documental (OTGD) per la 
eAdministració de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empres KPG BUSINESS AND 
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DIGITAL TRANS. SL, amb NIF B62610449, de conformitat amb l'informe 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 de 427.743,11 euros IVA inclòs, dels 
quals 353.506,70 euros corresponen al preu net i 74.236,41 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: - un import (IVA inclòs) de 38.288,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612; 0900. - Un import (IVA inclòs) de 
33.002,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612; 0900. - Un import (IVA inclòs) de 114.864,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612; 0900. - Un 
import (IVA inclòs) de 99.006,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22799/92612; 0900. - Un import (IVA inclòs) de 66.004,45 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612; 0900. - Un import (IVA inclòs) de 76.576,57 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612; 0900. 
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 
17.675,33 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. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i d'acord amb 
l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció de Desenvolupament de l'Institut 
Municipal d'Informàtica que consta a l'expedient. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Sergio Maeso Garcia. ALLIBERAR la quantitat de 47.527,01 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 4.254,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/64194/92612 0900; un import (IVA inclòs) de 7.333,82 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 
0900; un import (IVA inclòs) de 11.000,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900; un import (IVA inclòs) de 3.666,91 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22799/92612 0900; un import (IVA inclòs) de 8.508,51 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900; un 
import (IVA inclòs) de 12.762,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/64194/92612 0900. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Ciutat Vella

4. – (22S10587) Resolució de la Regidoria del Districte de Ciutat Vella en data 29.12.2022: 
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APROVAR el conveni a subscriure entre l'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS de 
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el projecte d'informació, 
orientació jurídica en matèria d'habitatge i tramitació de l'assistència jurídica gratuïta 
dels veïns i veïnes del Districte de Ciutat Vella, que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció directa i amb caràcter excepcional, 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 i 6.3 de la 
Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per 
un import de 25.000,00 euros equivalent al 78,14% del cost total del projecte, i una 
durada fins el 31 de desembre de 2022. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública, per raons d'interès públic justificades a l'informe que consta a l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 25.000,00 euros euros, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/92014 del pressupost 2022 del Districte de 
Ciutat Vella, a favor de l'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS de Barcelona, amb NIF 
Q0863003J. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu 
dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula vuitena del conveni i amb la normativa 
vigent. 

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. – (158/2022) 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 2022-2023, des de l’01/09/2022 fins al 31/08/2023. 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 2022-2023, 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 
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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. 

2. – (246/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Clara Latorre Gasull 
(mat. 76802) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana de l’SPCPEIS, desenvolupant el lloc de 
treball de Tècnica de l'SPCPEIS - Cap de guàrdia (codi de lloc: 24FAXCCPE01), i adscrita 
a la Unitat Operativa de Desenvolupament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i una segona activitat pública docent a l’IES Mollet del Vallès, per a impartir 
el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil. Aquesta autorització 
està subjecta al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de desembre 
i a la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i s’empara en la declaració d’interès 
públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 30 de juliol de 2020, que declara d’interès públic la realització, per part 
de membres de l’SPEIS, de tasques docents d’impartició del cicle formatiu de grau 
mitjà d’Emergències i Protecció Civil a l’IES Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 324 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol i de conformitat amb el que preveuen l’ 
article 3.1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre. L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès 
públic aprovada no podrà afectar la dedicació professional a l’activitat municipal de 
l’SPCPEIS. 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. La 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (290/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Maria Corraliza 
Márquez (mat. 80003), entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Ciència 
de Dades, amb destinació al Departament d'Integració de Dades de la Gerència 
Municipal, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Ciència de Dades (codi de 
lloc: 22FA1BIBA11), i l’exercici d’una segona activitat docent, concretament com a 
professora associada de la Universitat de Vic (UVIC) pel curs acadèmic 2022-2023; i a 
més amb una segona activitat privada per compte d'altri de tècnica d'anàlisi de dades 
òmiques a l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 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 de professora associada a temps parcial i de durada 
determinada de la Universitat de Vic (UVIC) pel curs acadèmic 2022-2023, i la de 
l’exercici de l’activitat privada per compte d'altri de tècnica d'anàlisi de dades òmiques 
a l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), no podrà 
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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 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. – (291/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Sellarès Castejón 
(mat. 25987) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de la Vall d'Hebrón 
de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una segona activitat pública docent a 
l’IES Mollet del Vallès, per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i 
Protecció Civil. Aquesta autorització està subjecta al règim d’incompatibilitats previst a 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i 
s’empara en la declaració d’interès públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 30 de juliol de 2020, que declara 
d’interès públic la realització, per part de membres de l’SPEIS, de tasques docents 
d’impartició del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil a l’IES 
Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i de 
conformitat amb el que preveuen l’ article 3.1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic aprovada no podrà afectar la dedicació 
professional a l’activitat municipal de l’SPCPEIS. 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. La present autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (300/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Castaño Tierno 
(mat. 77636) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació a la Direcció d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessor 3 (codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat 
a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 
2022-2023, des de l’1/2/2023 fins al 31/7/2023. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
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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. – (301/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Granados Ginés 
(mat. 76603) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, amb destinació a la Sisena Tinència d’Alcaldia, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessor 2 (codi de lloc: 28EEESNEV01), i l’activitat docent com a ponent del Màster 
de Formació Permanent en Indústria Musical i Estudis Sonors de la Universidad Carlos 
III de Madrid, pel curs acadèmic 2022/2023, des del 3 d'octubre de 2022 fins al 30 de 
setembre de 2023. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (22XC0400) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per acollir persones 
estudiants universitàries en pràctiques d'aquesta universitat, amb efectes a partir del 
25 de febrer de 2023 i per una durada de quatre anys, prorrogables expressament per 
un període addicional de quatre anys. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest 
Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (23XC0002) APROVAR el Protocol institucional entre l'Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), el Barcelona Science Institut of Technolgy (BIST) i 
la Fundació Pasqual Maragall (FPM) per a l'impuls de l'estratègia de la Ciutadella del 
Coneixement. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

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

10. – (SD-001-2023) APROVAR la convocatòria del Premi PREINCUBACIÓ 2023, programa 
d’acompanyament a startups en fases inicials que desenvolupin una activitat 
innovadora, en concret, projectes amb un clar tret innovador vinculats al sector digital 
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amb prototip funcional, o a punt de tenir-lo, i on almenys una persona de l’equip es 
dedica completament al projecte, d’acord amb les bases reguladores del premi, 
aprovades per la Comissió de Govern en sessió de data 21 d’abril del 2022. 
CONVOCAR l’atorgament del premis PREINCUBACIÓ 2023; ESTABLIR que el termini de 
presentació de les sol·licituds per part de les candidates s’iniciarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPB i finalitzarà el dia 25 de gener del 2023 a les 
23:59 hores. PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal; ENCARREGAR 
a BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a ens executor de les polítiques d’emprenedoria, 
empresa i ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò que preveu 
l’apartat vuitè de les bases reguladores del premi, la gestió del procediment -excepte 
la seva resolució- i el pagament del Premi PREINCUBACIÓ 2023.

11. – (SD-004-2023) CONVOCAR el Premi Punt de llibre del programa educatiu el Comerç i 
les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona, curs 2022/2023. ORDENAR la publicació de 
l’esmentada Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, així com la inserció d’una 
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. ESTABLIR un termini d’un mes per 
a la presentació de candidatures des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. 

12. – (DP-2023-28785) INCOAR, a l'empara de l'article 20 del Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals, expedient de desafectació del domini públic de la finca de propietat 
municipal situada en el carrer sense nom núm. 9, a l’illa delimitada pel passeig de 
Potosí, carrer de la Ciutat d’Asunción i carrers sense nom, grafiada en el plànol
incorporat a l’expedient, finca que s’haurà de transmetre a favor de la societat Serveis 
Funeraris de Barcelona SA per a la implantació d’un equipament sanitari-assistencial 
amb destí a tanatori, en els termes del Conveni urbanístic per a la implantació 
d’equipaments a la ciutat de Barcelona en els àmbits de Casernes i la Maquinista del 
Districte de Sant Andreu de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 
22 de juny de 2022 i formalitzat el dia 23 de juny de 2022, que s’incorpora al Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació dels equipaments situats a 
l’illa delimitada pels carrers de la Ciutat d’Asunción, passeig de Potosí i carrers de nova 
creació, al Districte de Sant Andreu, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 23 de desembre de 2022; i SOTMETRE l'expedient de 
desafectació a informació pública per un termini de vint dies. 

13. – (DP-2022-28738) CEDIR l’ús privatiu, mitjançant subarrendament, fins l’1 de gener de 
2024 i caràcter onerós, a DISA (Distribució Solidària d’Aliments), depenent de la 
Parròquia de Sant Sebastià (NIF R58000356G), dels locals baixos 2 i 3 de la finca del 
carrer de la Selva núm. 53-55, amb la finalitat de destinar-los a la distribució 
d’aliments a persones amb risc d’exclusió social, d’acord amb les condicions del 
document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 
termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la 
cessió de l’ús; i FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

14. – (DP-2022-28739) CEDIR l’ús privatiu, mitjançant subarrendament, fins a l’1 de març de 
2024 i amb caràcter onerós a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI PORTA (NIF 
G58327727), del local 2 situat als baixos de la finca del carrer de l’Estudiant núm. 26-
28, amb la finalitat de destinar-lo a impulsar activitats que redundin en l’interès 
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general del veïnat del barri de Porta, d’acord amb les condicions del document annex, 
que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 
FORMALITZAR la cessió en document administratiu. 

15. – (DP-2022-28743) CEDIR amb efectes de data 1 de novembre de 2022 i fins el 30 d’abril 
de 2023, com a màxim, i caràcter onerós, a l’Associació Centre d’Acollida Assís (NIF 
G62781935), l’ús privatiu de l’edifici situat al carrer d’Isaac Albéniz núm. 14-18, amb la 
finalitat destinar-lo a activitats pròpies de l’entitat, especialment les referides a 
l’atenció integral de persones en situació de sense llar, o bé abans de la data màxima 
referida si prèviament han estat solucionats els tràmits d’habitabilitat dels 
equipaments que se situen a la Via Augusta núm. 405-407 i 409, dels quals la citada 
entitat és concessionària, d’acord amb les condicions del document annex, que 
s’aprova; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, 
si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 
FORMALITZAR-LA en document administratiu. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

16. – (1BC 2022/207) APROVAR inicialment el Projecte executiu de renovació i millora de les 
xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig de 
Colom, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
l'informe Tècnic del Projecte que qualifica el projecte amb una B (favorable amb 
observacions o condicions d’execució d’obres) que figura a l'expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 6.157.060,57 euros, 
el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant 
un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular -hi les 
al·legacions pertinents. 

Districte de Gràcia

17. – (6BD2022/041) APROVAR definitivament el Projecte Executiu de la reurbanització 
provisional dels Jardins del Casal de Barri Canals i Junyer, situat al Viaducte de 
Vallcarca 4-6, al barri de Vallcarca, al districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 23 de setembre 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 731.633,97 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 (TRLLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les 
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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 el 
projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de Gràcia per aprovar i formalitzar 
els convenis específics que apliquin a les circumstancies 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; COMUNICAR el present acord a la 
Diputació de Barcelona; 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

18. – (21PL16838) ACORDAR l'ampliació del termini des del dia 13 de gener de 2023 fins al 
dia 13 de juliol de 2023, per procedir a inscriure en el Registre de la Propietat el 
Projecte de Reparcel·lació de la Modificació puntual del pla general metropolita en el 
Subàmbit 2 del Sector IV 'La Maquinista' de Barcelona, segons conveni aprovat per la 
Comissió de Govern el dia 15 de juliol de 2021, un cop venci el dia 13 de gener de 
2023 la segona ampliació del termini acordada per la Comissió de Govern del dia 7 de 
juliol de 2022; de conformitat amb els motius que consten a l'informe jurídic emès 
per la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, el qual es dona per reproduït i 
s'incorpora a aquest acord a efectes de motivació; i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

19. – (9BD2022/148) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer 
Cardenal Tedeschini, situat entre el carrer de Pardo i el carrer de la Riera d’Horta, al 
barri el Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb els Informes Tècnics del Projecte que qualifiquen el projecte 
amb una B favorable amb observacions o condicions d’execució d’obres que figuren a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 3.510.667,41 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
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. 

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

20. – (22XC0392) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Administració General de 
l'Estat, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Treball i el 
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea i l'Ajuntament de Barcelona que té per 
objecte fixar les contribucions econòmiques de les Administracions actuants pel 
finançament del Centre Tecnològic de la iniciativa GIGA a Barcelona durant el trienni 
2022-2024 i concretar la seu del centre tecnològic de l'esmentat programa a la ciutat 
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de Barcelona. FACULTAR la Tercera Tinent d'Alcaldia, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la 
signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que se'n derivin. PUBLICAR el 
conveni a la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

21. – (22XI0002) CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0002 en relació a la tramitació de la factura relativa al contracte número 
20001704 que té per objecte el servei de gestió, dinamització de l'equipament i 
l'explotació, manteniment i/o reparació de tota la maquinària de l'Ateneu de 
Fabricació Digital La Fabrica del Sòl, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE 
CIM, amb NIF G63749162, d'acord amb els informes i documentació que consten a 
l'expedient. ACORDAR la continuació del procediment; AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER l'obligació de la despesa per un import de 4.615,53 euros (IVA inclòs) 
amb càrrec a la partida D/0300/22703/91225 del pressupost de l'exercici 2022, a favor 
de la FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM, amb NIF G63749162; NOTIFICAR el present 
acord a l'interessat. 

22. – (22XI0058) CONVALIDAR l'omissió de la funció interventora indicada al procediment 
22XI0058 en relació a la tramitació de la factura relativa al contracte número 
20001704 que té per objecte el servei de gestió, dinamització de l'equipament i 
l'explotació, manteniment i/o reparació de tota la maquinària de l'Ateneu de 
Fabricació Digital La Fabrica del Sòl, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE 
CIM, amb NIF G63749162, d'acord amb els informes i documentació que consten a 
l'expedient. ACORDAR la continuació del procediment; AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 4.615,53 euros (IVA inclòs) 
amb càrrec a la partida D/0300/22703/91225 del pressupost de l'exercici 2022, a favor 
de la FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM, amb NIF G63749162; NOTIFICAR el present 
acord a l'interessat. 

c) Moció

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Única. – (23XC0017) APROVAR el Protocol d'intencions entre la Generalitat de Catalunya -
Departament de drets Socials i Departament de Salut, l'Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Girona, la Diputació 
de Lleida, l'Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya, per al desenvolupament de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària. 
FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i Cures 
de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l'esmentat conveni així com de tots 
els documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

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 12h.
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