ANUNCI

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica, així com a la seu de Drets Socials,
demanant cita prèvia al telèfon 93 413 26 19 o mitjançant els següents correus electrònics: omarin@bcn.cat i
mserraa@bcn.cat
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.
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Barcelona, 23 de juliol de 2021. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(7BC 2020/023) APROVAR inicialment l’adaptació del Projecte executiu d'adequació interior de la
residència assistida per a gent gran "Parc del Guinardó" als requeriments del COVID, del Districte
d’Horta-Guinardó a Barcelona, a l'empara de l'article 45 (projecte revisat) del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i
d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió de Projecte de BIMSA i l’Informe
Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per
reproduïts, per un import de 3.357.491,67 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar el
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) per import de 2.320.657,35 euros (IVA
inclòs) del “Projecte Executiu per l'adequació interior de les plantes 3, 2, 1, -1 i -3 de la Residència
Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó" aprovat definitivament per acord de la Comissió de
Govern en sessió de 29 de desembre de 2016 i el Pressupost per al Coneixement de
l’Administració (PCA) per import de 357.014,41 euros (IVA inclòs) del “Projecte executiu per a
l’adequació interior de la planta -2 de la Residència Assistida per a Gent Gran “Parc del Guinardó”
aprovat mitjançant resolució del Gerent de l’Àrea de Drets Socials de data 2 de novembre de 2016,
així com l’import addicional de 679.819,91 euros (IVA inclòs), derivat de l’actualització dels dos
projectes esmentats (fase 2 i 3) per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual, la incorporació
d’ajustos en la distribució interior per a adaptar-la als requeriments COVID, així com les
modificacions necessàries en l’estructura i traçat de les instal·lacions derivat dels esmentats
ajustos COVID i que representa el 25,39% d’increment sobre la suma del PCA d’ambdós projectes
(fase 2 i 3); 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; TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre
i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut
informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte.
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La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 de juliol de 2021, ha aprovat la següent proposta
d’acord:
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