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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4 DE MARÇ DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 25 de febrer de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (05/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana María Cisneros 
Miralles (mat. 5100112), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb destinació al 
Departament de Planificació i Control de la Direcció d’Inspecció Tributària de l’Institut 
Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball d'Inspectora d'Hisenda Municipal 
(26FA1SCEC01), i una activitat privada per compte d’altri com a formadora de dret
pressupostari al Centro de Estudios Financieros (CEF). La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que s’autoritza per l’exercici 
d’una segona activitat privada per compte d’altri com a formadora de dret 
pressupostari al Centro de Estudios Financieros (CEF), i la que es proposa autoritzar a 
l’expedient 6/2021 IMH per l’exercici de l’activitat privada per compte propi de 
professora de tributs locals a la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA), no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès 
l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del 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. – (06/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana María Cisneros 
Miralles (mat. 5100112), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb destinació al 
Departament de Planificació i Control de la Direcció d’Inspecció Tributària de l’Institut 
Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball d'Inspectora d'Hisenda Municipal 
(26FA1SCEC01), i una activitat privada per compte propi de professora de tributs locals 
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a l’Universidad a distancia de Madrid (UDIMA). La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la que s’autoritza per l’exercici d’una 
segona activitat privada per compte propi de professora de tributs locals a la 
Universidad a distancia de Madrid (UDIMA), i la que es proposa autoritzar a l’expedient 
5/2021 IMH per l’exercici de l’activitat privada per compte d’altri com a formadora de 
dret pressupostari al Centro de Estudios Financieros (CEF), no podrà superar la meitat 
de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (07/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez 
(mat. 5100080) entre la seva activitat municipal com a Gerent de l’Institut Municipal 
d’Hisenda d'aquest Ajuntament, amb el codi de lloc 30CA1CNCD13, i l’activitat pública 
com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona, per al curs acadèmic 2020-21 des del 15/09/2020 fins al 14/09/2021. 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. 

4. – (08/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada al Sr. Rafael de Olañeta de 
Fernández-Grande (mat. 5061066) entre la seva activitat municipal com a Director 
d'Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb el codi de lloc 
28FA1CLCD01, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2020-21 des del 15/09/2020 fins al 
14/09/2021. 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 
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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. – (21000139) APROVAR, amb número de contracte 21000139, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de l’Acord 
Marc que té per objecte la contractació de la gestió del compte de serveis dels viatges 
necessaris pel normal desenvolupament de les activitats professionals del personal de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un 
pressupost base de licitació de 8.953.350,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
10.744.020,55 euros. CONVOCAR procediment obert amb tramitació ordinària, a 
l'empara de l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

6. – (16001694-003) PRORROGAR per un període comprès des del 01.04.2021 fins el 
30.09.2021, el contracte 16001694-003 que té per objecte arrendament en modalitat 
de renting de vehicles destinats al servei de flota i serveis tècnics dependents de la 
Gerència de Recursos, adjudicat a l'empresa Ald Automotive SA, amb NIF A80292667, 
per un import total de 84.554,60 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 84.554,60 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 69.879,83 euros i import IVA de 14.674,77 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

7. – (20213000) ADJUDICAR el contracte núm. 20003251, que té per objecte la Instal·lació, 
arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto 
rentables al Districte de Ciutat Vella a OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS SA amb NIF 
A52502523 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
737.037,47 euros IVA inclòs, dels quals 609.121,88 euros corresponen al preu net i 
127.915,59 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 270.522,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 
0601; un import (IVA inclòs) de 373.211,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 
93.302,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22717/15344 0601; 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 30.456,09 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 
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l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a Sílvia Julian 
García. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

8. – (20213000) ALLIBERAR la quantitat de 421.826,96 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20003251 que té per objecte la Instal·lació, 
arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto 
rentables al Districte de Ciutat Vella, el qual ha estat adjudicat a l'empresa OLPRIM 
INGENIERIA Y SERVICIOS SA, amb NIF A52502523, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 203.728,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 213.599,46 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 
0601; un import (IVA inclòs) de 4.498,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 
a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601. L'import de 203.728,57 euros (IVA 
inclòs) correspon a la baixa per adjudicació de l'oferta econòmica presentada per 
l'empresa licitadora per al 2021 (172.627,59 euros, IVA inclòs) i a l'alliberament 
proporcional pel període no adjudicat corresponent a l’any 2021 (31.100,98 euros, IVA 
inclòs). L’import de 4.498,93 euros (IVA inclòs) correspon a l’aplicació de la baixa per 
adjudicació presentada per l'empresa licitadora per al 2023 (35.599,91 euros, IVA 
inclòs) i del reajustament d’anualitat corresponent a l’any 2023 (import del traspàs 
d’anualitats de 31.100,98 euros IVA inclòs), per tal d’ajustar el pressupost als terminis 
d’execució real del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9. – (inversions) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 4 de març de 2021. 

10. – (21XF0088) APROVAR la selecció de les Entitats de Capital Risc, Aladea Iberia Tech Fund 
I-A FCR, 4 Founders Capital II,FCRE, SC Growth Fund II Plus,FCRE, Sabadell Asabys 
Health Innovation Investments, SCR SA, Invivo Ventures,FCR i The Extension Fund, SCR-
Pyme SA, per la participació de l'Ajuntament de Barcelona en Fons de Capital Risc. 
EXCLOURE de la selecció a les Entitats de Capital Risc, Nauta Tech Invest V, FCR, 
BSOCIAL IMPACT FUND, FESE i Moonday Health Capital SCR, SA per incomplir els 
requisits establerts a les bases comprensives dels criteris i les condicions que regiran la 
participació de l'Ajuntament de Barcelona en ECR per a l'impuls de l'Ecosistema 
emprenedor de la ciutat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import 
d'1.200.0000 euros per l'any 2021, 600.000 euros per l'any 2022, 600.000 euros per 
l'any 2023 i 600.000 euros per l'any 2024, amb càrrec a la partida 0703/86090/93219 a 
favor de Aldea Iberia Tech Fund I-A FCR amb CIF V01663020, condicionat a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en relació als exercicis 2022, 2023 i 2024. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import de 800.000 euros per l'any 2021, 400.000 euros 
per l'any 2022, 400.000 euros per l'any 2023 i 400.000 euros per l'any 2024, amb càrrec 
a la partida 0703/86090/93219 a favor de 4 Founders Capital II FCRE SA, amb CIF 
A02718690, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en relació als 
exercicis 2022, 2023 i 2024. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 
800.000 euros per l'any 2021, 400.000 euros per l'any 2022, 400.000 euros per l'any 
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2023 i 400.000 euros per l'any 2024, amb càrrec a la partida 0703/86090/93219 a favor 
de SC Growth Fund II plus, FCRE, amb CIF V67524694, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en relació als exercicis 2022, 2023 i 2024. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import de 400.000 euros per l'any 2021, 200.000 euros 
per l'any 2022, 200.000 euros per l'any 2023 i 200.000 euros per l'any 2024, amb càrrec 
a la partida 0703/86090/93219 a favor de Sabadell Asabys Health Innovation 
Investments, SCR SA, amb CIF A67402131, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en relació als exercicis 2022, 2023 i 2024. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 
per un import de 400.000 euros per l'any 2021, 200.000 euros per l'any 2022, 200.000 
euros per l'any 2023 i 200.000 euros per l'any 2024, amb càrrec a la partida 
0703/86090/93219 a favor de , Invivo Ventures, FCR, amb CIF V67402131, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient en relació als exercicis 2022, 2023 i 2024. 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 400.000 euros per l'any 2021, 
200.000 euros per l'any 2022, 200.000 euros per l'any 2023 i 200.000 euros per l'any 
2024, amb càrrec a la partida 0703/86090/93219 a favor de FCR I The Extension Fund, 
SCR-Pyme SA amb CIF A02882843, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en relació als exercicis 2022, 2023 i 2024. 

11. – (DP-2020-27968) AUTORITZAR l’ús privatiu del domini públic de l’edifici (a excepció de 
la planta baixa), situat a la finca de l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer núm. 34-
36, conegut com a Pavelló de la República, a favor de la Universitat de Barcelona, que 
tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2021, prorrogable per un any més, i caràcter 
onerós; APROVAR la protocol·lització de la citada autorització mitjançant Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona (Districte d’Horta-Guinardó), l’Institut de 
Cultura de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la citada autorització, amb la 
finalitat de donar continuïtat a la ubicació del fons documental cedit pel Centre 
d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) i pel material incorporat pel centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), així com a usos culturals, de 
divulgació, investigació, acadèmics i pedagògics vinculats a aquest fons, de conformitat 
amb els termes derivats del Plec de clàusules reguladores i del Conveni, que s’aproven; 
i, FACULTAR l’Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del Districte d’Horta-
Guinardó, per a la seva signatura. 

12. – (DP-2020-27969) CEDIR a l’entitat “Associació ASPASIM – Associació de pares de 
persones amb disminució psíquica - Institució Mullerat”, l’ús privatiu de l’edifici situat a 
la finca del carrer de Cornet i Mas núm. 46, amb la finalitat de destinar-lo a la 
realització de les activitats pròpies de l’entitat, especialment la d’integració social de 
les persones amb discapacitat intel·lectual greu en tots els àmbits de la vida de les 
persones, per un termini de dos anys des de la seva formalització i susceptible de 
pròrroga per dos anys més i caràcter onerós, 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 
privatiu; i FORMALITZAR-LA en document administratiu. 

13. – (DP-2021-28015) PRORROGAR amb efectes des del 15 de novembre de 2020, per un 
termini de dos anys, la cessió d’ús, mitjançant subarrendament, a favor de l’Associació 
Casa de Ceuta del local baixos situat a la finca del carrer de Bernat Metge núm. 6-8, 
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mantenint inalterades la resta de condicions aprovades per acord de la Comissió de 
Govern de 5 de novembre de 2014 i incorporades al contracte de cessió de l’ús de 14 
de novembre de 2014. 

15. – (3-021/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-021/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 3.000.000,00 euros, per atendre transferència a 
l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21022291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

16. – (21XC0015) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de Barcelona, en el marc del 
desenvolupament dels programes Superilla Barcelona i Protegim les escoles, de 
conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de 
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa plurianual per un import total màxim de 120.405,86 euros, a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb NIF P0800258F, per fer front a 
les despeses derivades de l’esmentat conveni, a raó d’una quantitat màxima de 
59.459,69 euros per l’exercici 2021, i 60.946,17 euros per l’exercici 2022, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària D/46406/15141 dels pressupostos dels exercicis 2021 i 2022 
de la Gerència de l’Arquitecte en Cap. La consignació queda subordinada al crèdit que 
per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 
2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR el Gerent 
Arquitecte en Cap, Xavier Matilla Ayala, per la signatura del conveni i la formalització 
de tots aquells actes que siguin necessaris per la seva execució; i DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sants-Montjuïc

17. – (08gu35) ACCEPTAR el desistiment del procediment de tramitació i aprovació definitiva 
del “Projecte de regularització de les finques situades en l’illa número 1 del Sector B 
delimitada pels carrers 3, 4, E i D del Polígon Industrial de la Zona Franca”, formulat el 
10 de desembre de 2020 pel Secretari General del Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, en qualitat d’entitat propietària registral de les finques de l’àmbit, i 
promotor del projecte esmentat; i, en aquest sentit, DECLARAR finalitzat el 
procediment, a l’empara de l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. DONAR-NE compte 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

18. – (08gu36) ACCEPTAR el desistiment del procediment de tramitació i aprovació definitiva 
del “Projecte de regularització de les finques situades en l’illa número 2 del Sector B 
delimitada pels carrers 3, 4, C i D del Polígon Industrial de la Zona Franca”, formulat en 
data 10 de desembre de 2.020 pel Secretari General del Consorci de la Zona Franca de 
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Barcelona, en qualitat d’entitat propietària registral de les finques de l’àmbit, i 
promotor del projecte esmentat; i, en aquest sentit, DECLARAR finalitzat el 
procediment, a l’empara de l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. DONAR-NE compte 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

19. – (08gu38) ACCEPTAR el desistiment del procediment de tramitació i aprovació definitiva 
del “Projecte de regularització de les finques situades en l’illa número 4 del Sector B 
delimitada pels carrers 3, 4, A i B del Polígon Industrial de la Zona Franca”, formulat el 
10 de desembre de 2020 pel Secretari General del Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, en qualitat d’entitat propietària registral de les finques de l’àmbit, i 
promotor del projecte esmentat; i, en aquest sentit, DECLARAR finalitzat el 
procediment, a l’empara de l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. DONAR-NE compte 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

20. – (21g40) INICIAR expedient d’ocupació directa, de conformitat amb el procediment 
regulat a l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme i als articles 215 al 218 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la porció de terreny de 
1.375,93 m² de la finca situada al carrer Ferro 2-4 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 
1079- propietat dels Srs. German, Xavier i Sílvia Navarro Gutiérrez (COVA FUMADA CIA 
CB), qualificada, l’esmentada porció, de sistema de vial -clau 5- per la Modificació 
puntual del Pla de Millora Urbana del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, 
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona el 15 de març de 2013, a executar mitjançant el sistema d’actuació per 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica pels motius i justificació que 
consta en l’informe que obra en l’expedient i que es dóna per reproduït. INICIAR 
expedient d’ocupació directa, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 
156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme i als articles 215 al 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la porció de terreny de 1.618,15 m² de 
la finca situada al carrer Ferro 6 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 1.245- propietat 
de la societat mercantil CORVE SERVICIOS INMOBILIARIOS SA, qualificada, l’esmentada 
porció, de sistema de vial -clau 5- per la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana 
del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, aprovada definitivament pel Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 15 de març de 2013, a executar 
mitjançant el sistema d’actuació per reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica pels motius i justificació que consta en l’informe que obra en l’expedient i que 
es dóna per reproduït APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats per 
l’ocupació directa que conté la determinació provisional de l’aprofitament urbanístic 
susceptible d’adquisició pels titulars de les finques, i sotmetre-la a informació pública 
durant el termini de quinze dies, amb audiència simultània pel mateix termini a les 
persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la propietat, i a la resta 
de persones titulars de drets que siguin coneguts, per a la formulació d’al•legacions. 
PUBLICAR-LA mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un 
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diari dels de més difusió de la província, a la Gaseta Municipal i en el tauler d’edictes 
de la Corporació, amb notificació personal als titulars de les finques. 

21. – (21g54) INICIAR expedient d’ocupació directa, de conformitat amb el procediment 
regulat a l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme i als articles 215 al 218 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la porció de terreny de 
95,25 m² de la finca situada al carrer Ferro 2-4 -finca registral Finca de Sants 1 núm. 
1079- propietat dels Srs. German, Xavier i Sílvia Navarro Gutiérrez (COVA FUMADA CIA 
CB), qualificada, l’esmentada porció, de sistema de vial -clau 5- per la Modificació 
puntual del PGM per a l'ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, 
aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona el 
30 de juliol de 2019, i inclosa en l’àmbit del Sector 7, pendent de la tramitació del 
corresponent pla de millora urbana, pels motius i justificació que consta en l’informe 
que obra en l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR inicialment la relació de 
béns i drets afectats per l’ocupació directa que conté la determinació provisional de 
l’aprofitament urbanístic susceptible d’adquisició pels titulars de la finca, i sotmetre-la 
a informació pública durant el termini de quinze dies, amb audiència simultània pel 
mateix termini a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la 
propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per a la 
formulació d’al•legacions. PUBLICAR-LA mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província, a un diari dels de més difusió de la província, a la Gaseta 
Municipal i en el tauler d’edictes de la Corporació, amb notificació personal als titulars 
de les finques. 

Districte de les Corts

22. – (4BD 2021/030) APROVAR l’Actualització del Projecte de reurbanització de la plaça Coll 
de Finestrelles i entorns, al Districte de les Corts de Barcelona, d’iniciativa municipal, a 
l'empara de l'article 42 i 43 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 Territorial 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 859.396,85 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar 
l’import addicional de 111.106,13 euros (IVA inclòs) al Pressupost per al Coneixement 
de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 22 de novembre de 2018 per import de 748.290,72 euros (IVA inclòs), 
representant aquesta actualització un 14,85 % d’increment sobre el PCA originalment 
aprovat i que consisteix bàsicament en una actualització del pressupost del projecte 
per tal d’adaptar-lo al banc de preus actual; 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 i Mitja Tensió a favor d’Endesa Distribución 
Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de les 
Corts per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui 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; PUBLICAR aquest 
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acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

23. – (20obo357) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització del Parc de les 
Monges, actualment Parc de Joan Reventós (carrer Santa Filomena)”, al Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte de 14 de desembre de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 85.856,63 euros, inclòs el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA); 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 Gràcia

24. – (21SD0023PO) APROVAR inicialment el Projecte Executiu de control d’accessos i de 
l’eix monumental del Park Güell, d’iniciativa municipal, a instància de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA d’acord amb els informes tècnics emesos amb qualificació B, 
favorable, de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de data 4 de febrer de 2019 i de 
la Direcció de Patrimoni i de Memòria Historia i Patrimoni de 20 de febrer i 29 de maig 
de 2019 respectivament i amb l’Auditoria del projecte de data 6 de març de 2019 que 
consten degudament incorporats a l’expedient, amb un pressupost d’execució 
d’1.239.719,23 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el 
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 mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de la Província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions. 
COMUNICAR aquests acord a les direccions implicades en el present procediment. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Nou Barris

25. – (8BD 2018/133) APROVAR inicialment el Projecte executiu per a l’ordenació, 
accessibilitat i construcció de la Fase 1 d’uns recorreguts a la franja d’equipaments de 
Can Peguera, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.100.677,90 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 
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més circulació 
a Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

26. – (8BD 2021/016) APROVAR el Projecte executiu actualitzat de la reurbanització dels 
carrers Llopis i Pla de Cirerers, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost 
d'1.225.174,81 euros, el 21% d’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; APROVAR els convenis específics de cessió 
d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, 
SL de línies de Baixa Tensió, Mitja Tensió, CM, CT i Cel·les i FACULTAR el Gerent del 
Districte de Nou Barris per a formalitzar els convenis; i PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Martí

27. – (20obo300) APROVAR definitivament el “Projecte d’urbanització dels carrers de 
Puigcerdà entre Marroc i Pallars i dels carrers Cristòbal de Moura i Veneçuela entre 
Maresme i Josep Pla”, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 19 d’octubre de 2020, que figura a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import 
de 9.694.775,86 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA); 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 diari 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

28. – (10BD 2017/115) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reparació de les 
patologies de l’aparcament soterrat de la plaça dels Porxos, al districte de Sant Martí, 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.992.762,41 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 
(TRLMRLC); NOTIFICAR 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. 
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ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I 
METROPOLITANA

29. – (20003279) ADJUDICAR el contracte núm. 20003279, que té per objecte Contractació 
d’un servei d’acolliment dels gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB) desplaçats del centre a Help Guau SL amb NIF B62788021 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 de 291.489,00 euros IVA inclòs, dels quals 240.900,00 euros 
corresponen al preu net i 50.589,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 24.290,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de 267.198,25 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300. 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 
12.045,00 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. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anna 
Maria Ortonoves Gil. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

30. – (20200150 Lot 1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001404L01, que té per 
objecte l’execució de les obres d’arranjament interiors i adaptació d’espais per a noves 
necessitats de millora dels Equipaments: C.S.S; EAIA'S; SADEP'S; Seus Centrals, les 
proposicions presentades per les empreses ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU; 
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA i CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU, atès 
que les ofertes presentades per dites empreses incorren en valors anormals que no 
garanteixen l’execució de l’objecte del contracte de conformitat amb les previsions 
contemplades al Plec de Prescripcions Tècniques; ADJUDICAR l’esmentat contracte a 
l’empresa IFL GESTION SL, amb NIF B60480233 de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 423.569,60 euros IVA inclòs, amb 
una baixa del 18,18%, d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 350.057,52 
euros corresponen al preu net i 73.512,08 euros a l'IVA al 21%; DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 423.569,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200; FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 17.502,88 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 
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de 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. Oscar 
Marín Fraile i DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

31. – (20200150 Lot 2) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001404L02, que té per 
objecte l’execució de les obres d’arranjament interiors i adaptació d’espais per a noves 
necessitats de millora dels Equipaments: Resta equipaments Departament, les 
proposicions presentades per les empreses ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
i COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A., atès que les ofertes presentades per dites 
empreses incorren en valors anormals que no garanteixen l’execució de l’objecte del 
contracte de conformitat amb les previsions contemplades al Plec de Prescripcions 
Tècniques. ADJUDICAR l’esmentat contracte a l’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES S.A.U. amb NIF A58142639, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 435.597,94 euros IVA inclòs, amb una baixa 
del 22,16%, d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 359.998,30 euros 
corresponen al preu net i 75.599,64 euros a l'IVA al 21%. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 435.597,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 17.999,91 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. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Oscar 
Marín Fraile. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

32. – (2021-0011) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya per desenvolupar el Programa Universitat, Ciutat i 
Sèniors. 

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (20211005) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2021 
de la 25a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants en el Districte de 
Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una 
referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi 
puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades 
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definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que 
es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 
1.177,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 
2021, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

34. – (20211006) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2021 
de la 23a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte 
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una 
referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi 
puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades 
definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que 
es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc 
Direcció de Serveis Generals Departament de Serveis Jurídics –Secretaria Carrer Creu 
Coberta, 104 planta 2 AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la 
partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 2021, per a fer front a la disposició i 
lliurament d'aquest premi. 

35. – (20211009) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2021 
de la XVIII edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs en el Districte 
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i una 
referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi 
puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. TENIR per aprovades 
definitivament les bases particulars en cas que transcorri l’esmentat termini sense que 
es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi mitjançant la publicació 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 
677,00 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 
2021, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

36. – (50003/2020) ADJUDICAR el contracte núm. 20C00014, que té per objecte la concessió 
de serveis de gestió i explotació del centre cívic Vil·la Florida del Districte de Sarrià –
Sant Gervasi a QSL Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l’oferta mes avantatjosa, pel preu de 566.272,00 euros, exempt d’IVA. 
DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import de 283.136,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici 



CG 9/21 14/16

pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 i un import de 
283.136,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/48998/33711. 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 28.313,60 euros. FORMALITZAR en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Imma Sampé. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (50003/2020) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte número 20C00014 que té per objecte la concessió de serveis de 
gestió i explotació del Centre Cívic Vil·la Florida del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per 
un import de 9.400,00 euros (exempt d’IVA), i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (exempt IVA) 4.700,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711 
0605; un import (exempt IVA) 4.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/48998/33711 0605. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

38. – (50004/2020) ADJUDICAR el contracte núm. 20C00015, que té per objecte la concessió 
de serveis de gestió i explotació del centre cívic Sarrià del Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi a QSL Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l’oferta mes avantatjosa, pel preu de 552.672,00 euros, exempt d’IVA. 
DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import de 276.336,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 i un import de 
276.336,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació 
pressupostària D/48998/33711. 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 27.633,60 euros. FORMALITZAR en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Imma Sampé. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

39. – (50004/2020) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte número 20C00015 que té per objecte la concessió de serveis de 
gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un 
import de 1.720,00 euros (exempt d’IVA), i retornar-lo a les partides i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (exempt IVA) 860,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711 0605; un 
import (exempt IVA) 860,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/48998/33711 0605. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
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Districte de Gràcia

40. – (20200162) ADJUDICAR el contracte núm. 20003105, que té per objecte la Gestió i 
dinamització del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal Infantil i 
de l'Espai de Gent Gran del Coll, amb mesures de contractació pública sostenible, del 
Districte de Gràcia a CALAIX DE CULTURA, SL amb NIF B63033740 de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 717.882,74 euros IVA inclòs, dels 
quals 593.291,52 euros corresponen al preu net i 124.591,22 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 89.735,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un import (IVA inclòs) de 358.941,37 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0606; un import (IVA inclòs) de 269.206,03 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606. 
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 29.664,58 
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. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. M. Cruz Martín 
Aguilera, tècnica de la direcció de serveis a les persones i al territori. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (20200162) ALLIBERAR la quantitat de 7.753,41 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20003105 que té per objecte la Gestió i dinamització 
del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal Infantil i de l'Espai de 
Gent Gran del Coll, amb mesures de contractació pública sostenible, del Districte de 
Gràcia, el qual ha estat adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF 
B63033740, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 969,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un 
import (IVA inclòs) de 3.876,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un import (IVA inclòs) de 2.907,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0606. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Districte d'Horta-Guinardó

42. – (159/2021) ACCEPTAR la donació pura i simple, d'acord amb l'article 29 del Reglament 
de Patrimoni dels ens locals, oferta per TELEFÓNICA DE ESPANYA, SA, Societat 
Unipersonal, de la cabina telefònica situada en el barri de Sant Genís dels Agudells, 
Districte d’Horta-Guinardó, com a element singular i pel seu caràcter simbòlic, històric i 
paisatgístic, convertint-se en un element de memòria col·lectiva de la ciutat; AGRAIR a 
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Telefónica, S.A.U la generositat d'aquesta donació a la ciutat; FACULTAR el Gerent del 
Districte d’Horta-Guinardó per a formalitzar l'acta de cessió derivada de l'acceptació de 
la cabina telefònica. 

EL SECRETARI GENERAL
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