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COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió ordinària de 19 de gener de 2023

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de gener de 2023 
Aprovació de l’acta de la sessió de 13 de gener de 2023 

Part Decisòria

Propostes d’acord

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 
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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 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 



5/8
CG 2/23

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 J67025080 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
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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. 

EL SECRETARI GENERAL
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