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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE MARÇ DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 5 de març de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (19001027L01-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L01, que té per
objecte la distribució d'elements de comunicació de la Gerència d'Ecologia Urbana i el
Districte de Sants-Montjuïc, adjudicat a l'empresa Distpublic Servicios Publicidad SL
amb NIF B60988078, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que
consten  en  l'expedient,  en  el  sentit  d'ampliar  la  seva  vigència  fins  al  8  d’octubre  de
2020, a fi de completar el reajustament d'anualitats aprovat per Resolució de la Gerent
municipal de 12 de desembre de 2019. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el
termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució
comparegui a fi de formalitzar la modificació contractual a les oficines de la Direcció de
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta
modificació al perfil de contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (19001027L02-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L02, que té per
objecte la distribució d'elements de comunicació als Districtes de Les Corts i Gràcia,
adjudicat a l'empresa Fundació Privada Joia SL, amb NIF G08901019, d'acord amb els
informes i la conformitat del contractista que consten en l'expedient, en el sentit
d’ampliar la seva vigència fins el 8 d’octubre de 2020, a fi de completar el reajustament
d’anualitats aprovat per Resolució de la Gerent municipal de 12 de desembre de 2019.
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies des de la recepció de la
notificació de la present resolució, comparegui a fi de formalitzar la modificació
contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència
de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al Perfil de contractant. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

4. – (19001027L03-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L03, que té per
objecte la distribució d’elements de comunicació de la Direcció de Serveis Publicitaris i
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a l'empresa Taller de Cultura SL amb NIF
B62436738, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en
l'expedient,  en el  sentit  d’ampliar  la  seva vigència  fins  al  8  d’octubre de 2020,  a  fi  de
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completar  el  reajustament  d’anualitats  aprovat  per  Resolució  de  la  Gerent  municipal
de 30 de gener de 2020. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies
des de la recepció de la notificació de la present resolució, comparegui a fi de
formalitzar la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al Perfil de
contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.  

5. – (19001027L04-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L04, que té per
objecte  la  distribució  d’elements  de  comunicació  als  Districtes  de  Nou  Barris,  Sant
Andreu i l'Eixample, adjudicat a l'empresa Taller de Cultura SL amb NIF B62436738,
d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en l'expedient,
en el sentit d’ampliar la seva vigència fins al 8 d’octubre de 2020, a fi de completar el
reajustament  d’anualitats  aprovat  per  Resolució  de  la  Gerent  municipal  de  12  de
desembre de 2019. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies des de
la recepció de la notificació de la present resolució, comparegui a fi de formalitzar la
modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de
la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al perfil de contractant.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

6. – (19001027L05-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L05, que té per
objecte  la  distribució  d’elements  de  comunicació  als  Districtes  de  Sant  Martí,  Ciutat
Vella i Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa Fundació Privada Joia SL amb NIF
G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en
l'expedient,  en el  sentit  d’ampliar  la  seva vigència  fins  al  8  d’octubre de 2020,  a  fi  de
completar  el  reajustament  d’anualitats  aprovat  per  Resolució  de  la  Gerent  municipal
en data 12 de desembre de 2019. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el termini de
15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució comparegui a fi de
formalitzar la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al perfil de
contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

7. – (1139/19) ACCEPTAR la donació de la col·lecció del Sr. Anselmo Sánchez Domingo a
l’Ajuntament  de  Barcelona;  APROVAR  el  contracte  privat  que  té  per  objecte  fer
efectiva aquesta donació, a formalitzar amb la Sra. Ana Maria Sánchez Sánchez (NIF
37673927L)  d’acord amb el  text  que s’adjunta;  i  FACULTAR el  Gerent  de Recursos,  Sr.
Agustí Abelaira Dapena, per formalitzar l’esmentat contracte.

8. – (1257/19)  ACCEPTAR  la  donació  del  fons  documental  Fons  Anna  Grau  a  l’Ajuntament
de Barcelona; APROVAR el contracte privat que té per objecte fer efectiva aquesta
donació,  a  formalitzar  amb  la  Sra.  Maria  José  Folch  Millan  (NIF  40922131W)  d’acord
amb  el  text  que  s’adjunta;  i  FACULTAR  el  Gerent  de  Recursos,  Sr.  Agustí  Abelaira
Dapena, per formalitzar l’esmentat contracte.
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9. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 12 de març de 2020.

10. – (39/2020) APROVAR el traspàs d’expedients al Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2019 per un import de 773.098,84 euros de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
l’expedient, finançats amb crèdits pressupostaris de l’any 2020.

11. – (20S05058-001) AUTORITZAR la despesa de 800.000,00 euros amb càrrec a les partides
0700-48901-43351 del Pressupost 2020; APROVAR la convocatòria 2020 per a la
concessió de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a la Promoció i
Reforç de l’Economia Social i Solidària, amb l’objectiu de promoure i reforçar accions i
projectes relacionats alineades amb les línies de treball del Pla d’Impuls de l’economia
social i solidària a Barcelona, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que
defineixen  el  caràcter  transformador  de  l’economia  social  i  solidària,  com  la  gestió
democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb
la comunitat, que compta amb les modalitats següents: Modalitat 1: Creació i
transformació.  Dirigida  a  la  creació  de  noves  cooperatives  i  transformació,  d’altres
formes jurídiques pre-existents, en cooperatives; Modalitat 2: Consolidació. Dirigida a
la consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària
per enfortir la seva viabilitat econòmica; Modalitat 3: Formació. Dirigida a la Innovació
i Formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci; Modalitat
4: Intercooperació de 2n i major nivell. Dirigida a projectes promoguts per entitats de
l'Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que
contribueixin  al  desplegament  de  l’Estratègia  BCN 2030  d’ESS  de  Barcelona,  i  tinguin
per destinatàries a les seves entitats sòcies; Modalitat 5: Intercooperació de 1r nivell.
Dirigida  a  projectes  d’intercooperació  promoguts  per  entitats  i  empreses  de
l’Economia  Social  i  Solidària  que  contribueixin  al  desplegament  de  l’Estratègia  BCN
2030 d’ESS; PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.

12. – (20S05080-001) AUTORITZAR la despesa d'1.460.000,00 euros amb càrrec a les
partides 0700-48901-43311 del Pressupost 2020; APROVAR la convocatòria 2020 per a
la  concessió  de  subvencions  en  el  marc  del  Programa  de  Subvencions  per  a  l’Impuls
socioeconòmic del territori, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes
de  la  ciutat  per  mitjà  de  l’apoderament  dels  actors  que  hi  desenvolupen  la  seva
activitat  socioeconòmica,  promoure  l’ús  dels  recursos  endògens  dels  territoris  per
desenvolupar  activitat  socioeconòmica  d’una  forma  sostenible  en  el  temps,  fent  la
ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, que compta amb les modalitats
següents: Modalitat 1: EMPRESA AL TERRITORI. Per impulsar l’activitat de les empreses
i  l’emprenedoria  al  territori,  implicant  l’ocupació  de  locals  buits  en  planta  baixa  als
districtes amb renda inferior a la mitjana de la ciutat; Modalitat 2: INNOVACIÓ
SOCIOECONÒMICA I ESS EN SECTORS ESTRATÈGICS. Per fomentar la innovació
socioeconòmica i  L’ESS  vinculada al  territori  i  amb dimensió  comunitària  per  mitjà  de
l’impuls  de  projectes  en  sectors  estratègics  i  l’articulació  territorial;  Modalitat  3:
FOMENT  DE  L’OCUPACIÓ  DE  QUALITAT  AL  TERRITORI.  Per  la  creació  de  projectes,
iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a
l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat; Modalitat 4: INNOVACIO SOCIAL
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DIGITAL  ALS  TERRITORIS.  Per  l’impuls  de  l’ús  de  les  tecnologies  lliures  i  obertes  per
fomentar  noves  formes  d’innovació  i  col·laboració  que  resolguin  reptes  socials  i  de
sostenibilitat dels territoris; Modalitat 5: TURISME RESPONSABLE. Per desenvolupar
projectes,  iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic  adreçades a l’impuls de l’activitat
econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció
de  l’ocupació  de  qualitat,  la  generació  de  nova  activitat  i  l’arrelament  del  turisme  en
els territoris, vinculant-se a la consecució dels objectius de desenvolupament
sostenible  i  l’agenda  2030;  Modalitat  6:  MODELS  AGROALIMENTARIS  SOSTENIBLES  I
CONSUM RESPONSABLE. Per desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o
empresarials (compromeses amb els drets laborals,  l’economia local,  la sostenibilitat i
el clima) que contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més
responsable i en especial garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat;
PUBLICAR la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.

13. – (3-021/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-021/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 623.199,64 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.
20030291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

14. – (19XC0336)  APROVAR  el  model  de  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals SA (BSM) i els gremis que necessiten la
utilització del vehicle per l'exercici de la seva activitat en relació amb la implantació de
la regulació integral de l’estacionament i  la targeta professional “ÀREA”.  FACULTAR la
Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés,
per a la signatura de cadascun dels Convenis dels gremis, així com tots aquells
documents que se’n derivin.

15. – (19XC0340)  APROVAR  el  model  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals SA (BSM) i els gremis que necessiten la
utilització del vehicle per l'exercici de la seva activitat en relació amb la implantació de
la regulació integral de l’estacionament, targeta professional i AREADUM. FACULTAR la
Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés,
per a la signatura de cadascun dels Convenis dels gremis, així com tots aquells
documents que se’n derivin.

Districte de l'Eixample

16. – (02-2018LL47096) CONCEDIR a Fiscalter Inversiones 2013 la modificació de la llicència
02-2008LM24010 actuació integral i canvi d'ús de l'edifici a l'avinguda de Roma 73,
consistent en  la redistribució interior de les entitats reduint el nombre d'habitatges,
modificant el nombre i posició dels nuclis de comunicació. En resulta un total de 263
habitatges, 8 locals comercials i 489 places d'aparcament en un edifici de superficie
construida total de 70.865,4m² amb les següents CONDICIONS PARTICULARS DE LA
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LLICÈNCIA:  Abans  de  l’inici  de  les  obres:  -  S'aportarà  la  documentació  assenyalada  a
l'article 27 de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en
les Obres. - Caldrà aportar document d'acceptació signat per gestor de residus
autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus d'obra separats per tipus, i fent
constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit
per a la posterior gestió, segons allò establert a la disposició final primera del Reial
Decret  210/2018,  de  6  d'abril.  Durant  l’execució  de  les  obres:  -  Les  assenyalades  a
l'informe de SPEIS de data 18/12/19 que s'adjunta. Un cop finalitzades: - Caldrà
verificar l'acompliment de l'aplicació sobre Energia Solar de l'Ordenança del Medi
Ambient de Barcelona i aportar tota la documentació requerida en l'informe de
l'Agència de l'Energia de 14/12/18. - En el tràmit de primera ocupació, del control
inicial o acte de comprovació o del comunicat corresponent a l'activitat, s'ha d'aportar
la documentació requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla
d'Autoprotecció. Altres: - Les que s’escaiguin de la llicència original 02-2008LM24010 a
la que aquesta llicència modifica. - Caldrà donar compliment a  la Normativa del
PECNAB i a la Normativa del PECAB, segons correspongui, així com, si escau, el
compliment de la llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives i
l'ordenança municipal d'activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona.
Caldrà aplicar la resta de normativa sectorial que li afecti i les Normes Urbanístiques
del Pla General Metropolità. -Aquesta llicència no autoritza a desenvolupar cap
activitat en els locals, per la qual cosa caldrà obtenir les corresponents autoritzacions. -
Aquesta llicència no autoritza la col·locació de tanques, bastides o altres elements
auxlliars de l'obra. Termini d'inici de les obres : 12 mesos. Termini d'execució de les
obres: 36 mesos.

Districte de Sants-Montjuïc

17. – (19SD0175 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  document  d’actualització  del  Projecte  d'Urbanització  dels
sòls de cessió amb qualificació 6b del Pla de Millora Urbana del Sector 3 de la MPGM a
l’àmbit de la Marina de la Zona Franca delimitats pels carrers  Foc, Cobalt, Plom i Ferro,
que es va aprovar definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de
25/03/2011 (publicat als  efectes de la seva executivitat  al  BOPB 02/05/2011),  d’acord
amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (amb  classificació  B)  de  data  13  de  desembre  de
2019  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dona  per
reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Sector 3 de La Marina de la Zona
Franca, amb un pressupost de 2.371.002,08 euros,  el  21% de l’impost del valor Afegit
(IVA)  inclòs,  d’acord  amb  el  que  estableixen  els  articles  89.6  i  119.2  del  Decret
Legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost,  pel  que s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  d’Urbanisme.
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
en un dels diaris de més circulació de la província.  NOTIFICAR  el present acord als
interessants. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat.
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Districte de les Corts

18. – (19SD0003P)  APROVAR  l’acord  per  a  la  terminació  convencional  subscrit  entre  el
Districte de Les Corts i la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA, de conformitat
amb l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, tenir per finalitzat el procediment administratiu de
resolució  del  recurs  de  reposició  i  de  la  sol·licitud  de  la  suspensió  de  l’execució,
interposat i sol·licitada per la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA mitjançant
escrit de data 17 de febrer de 2020 (registre d’entrada 2020-9024733) en relació amb
l’acord  de  la  Comissió  de  Govern  de  data  19  de  desembre  de  2019  que  tenia  per
objecte,  entre  d’altres,  resoldre  les  al·legacions  formulades  pels  interessats  durant  el
tràmit  d’informació  pública  de  l‘aprovació  inicial  i  aprovar  definitivament  el  “Projecte
d’urbanització  en  l’àmbit  dels  terrenys  del  Futbol  Club  Barcelona,  Espai  Barça”,
promogut pel Futbol Club Barcelona. PROCEDIR a l'arxiu de les actuacions
administratives en tràmit les quals tenien per objecte la resolució dels referits recursos
de  reposició  i  sol·licitud  de  suspensió  de  l’execució  de  l’acord  impugnat.Tercer.-
FACULTAR en l’Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de les Corts,
la signatura del present acord. Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte d'Horta-Guinardó

19. – (18PL16618) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació i  ampliació d’usos de la
finca situada al carrer Saldes 8-38, i carrer Natzaret 119-129, de Barcelona; promogut
per Inspectoria Maria Auxiliadora i per Fundació Via Activa; 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.

Districte de Sant Martí

20. – (19SD0176 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Projecte  Executiu  de  Reurbanització  de  l’Illa  Farggi,
delimitada pels carrers Bolívia,  Bilbao, Perú i  amb zona verda, del  PMU i  PEI de l’HNC
del Subsector Frigo, aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió
de 25/10/2019 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB 02/12/2019),
d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (amb  classificació  B)  d'11  de  desembre  de
2019  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dona  per
reproduït, promogut per la societat mercantil  Perú 84-102 Barcelona, SL, amb un
pressupost  de  920.009,95  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  Afegit  (IVA)  inclòs,
d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost,  pel  que s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  d’Urbanisme.  PUBLICAR el  present
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris dels
de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

21. – (0697/17)  APROVAR,  per  motiu  d’interès  públic,  a  l’empara  de  l’article  219  del  Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la modificació del contracte número
17002612 que té per objecte la prestació del Servei de primera acollida, de serveis
especialitzats  transversals  i  suport  al  Servei  d’Atenció  a  Immigrants,  Emigrants  i
Refugiats (SAIER), amb mesures de contractació pública sostenible, de conformitat
amb les motivacions de l’informe emès per la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi,
de  4  de  febrer  de  2020,  adjudicat  a  l’empresa  ABD Asociación  Bienestar  y  Desarrollo,
amb NIF núm. G-59435180, per acord de la Comissió de Govern, de 28 de setembre de
2017, consistent en la modificació del contracte, prevista a la clàusula 20 del plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte, pel que fa al pressupost
de l’any 2020, per import de 54.160,06 euros, IVA exempt. AUTORITZAR i DISPOSAR a
favor de ABD Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF G-59435180 la despesa de
54.160,06 euros, IVA exempt, amb càrrec a la partida 0200 23161 22731 del
pressupost  de  l’exercici  2020,  atès  que  s’ha  produït  un  increment  d’usuaris  atesos
superior al 10%, durant quatre mesos consecutius. NOTIFICAR la present resolució a
l’empresa  adjudicatària.  REQUERIR  l'adjudicatari  perquè  en  el  termini  màxim  de  15
dies hàbils, a partir de la data de recepció de la notificació d'aquesta resolució, reajusti
la garantia definitiva per un import de 2.708 euros, i FORMALITZAR la modificació del
contracte el dia i hora que se li indiqui des del Departament de Serveis Jurídics.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

22. – (20200042)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  dels  serveis  d’execució  de
diversos projectes en matèria de salut a la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte
20000251, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 292.760,64 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
de 967.803,76 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Salut sexual i
reproductiva, per un import de 33.668,49 euros IVA inclòs.- LOT núm. 02, Salut mental:
dinamització de la taula BCN, per un import de 33.285,67 euros IVA inclòs.- LOT núm.
03, Salut mental: dinamització de les taules DTES, per un import de 89.808,79 euros
IVA inclòs.- LOT núm. 04, Suport a les persones cuidadores, per un import de
34.029,48 euros IVA inclòs.- LOT núm. 05, Estratègia de salut laboral, per un import de
22.696,04 euros  IVA inclòs.-  LOT núm. 06,  Salut  en xarxa:  mapa d’actius  de salut,  per
un  import  de  47.354,93  euros  IVA  inclòs.-  LOT  núm.  07,  “Ajuntament,  organització
promotora  de  la  Salut”,  per  un  import  de  31.917,24  euros  IVA  inclòs.  APROVAR  les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la licitació per
a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net
241.950,94 euros i import de l' IVA de 50.809,70 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: LOT núm. 01: un import (IVA inclòs) de
16.834,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de 16.834,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. LOT
núm. 02: un import (IVA inclòs) de 16.642,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de
16.642,83 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
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D/22703/31111 0200. LOT núm. 03: un import (IVA inclòs) de 44.904,40 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200, un import (IVA inclòs) de 44.904,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020
i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. LOT núm. 04: un import (IVA inclòs)
de 17.014,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de 17.014,74 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. LOT
núm. 05: un import (IVA inclòs) d'11.348,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de
11.348,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200. LOT núm. 06: un import (IVA inclòs) de 23.677,47 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200, un import (IVA inclòs) de 23.677,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020
i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. LOT núm. 07: un import (IVA inclòs)
de 15.958,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200, un import (IVA inclòs) de 15.958,62 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors
a l'actual. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

Districte de Sant Andreu

23. – (20000032 (2001/2020)) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de gestió
dels Casals de Gent Gran de Bascònia i de Trinitat Vella, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 20000032, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
512.829,37 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 574.100,22 euros; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net
466.208,52 euros i import de l'IVA de 46.620,85 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 197.801,44
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609, un import (IVA inclòs) de 237.361,73 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609, un
import (IVA inclòs) de 77.666,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de l'Eixample

24. – (20209202) ADJUDICAR el contracte núm 19C00024, que té per objecte la Gestió i
dinamització del centre cívic i casal infantil de la Sagrada Família, ubicats al carrer
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Provença,  480  i  carrer  Mallorca,  433  del  Districte  de  l’Eixample,  per  un  import  de
796.771,44  euros,  exempt  d’IVA,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  valoració  i
classificació continguda en l’expedient a TRANSIT PROJECTES,SL, amb NIF B-59489351,
i  d’acord  amb  la  seva  proposició,  en  ser  considerada  l’oferta  més  avantatjosa.
EXCLOURE  a  l’empresa  DOBLE  VIA  (SERVEIS  SOCIOEDUCATIUS,  SCCL)  per  donar
informació relativa del sobre 2B (criteris automàtics) al sobre 2A (criteris subjectius),
segons  consta  en  l’acta  de  la  Mesa.  DISPOSAR  a  favor  de  l’adjudicatari  l’esmentada
quantitat amb el següent desglossament: un import de 393.778,28 euros amb càrrec al
pressupost  de  l’any  2020  i  un  import  de  402.993,16  euros  per  l’any  2021,  ambdós  a
l’aplicació  pressupostària  D/48998/33711/0602,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. FIXAR en 39.838,57 euros
l’import  de  la  garantia  definitiva  i  RETENIR-LO  del  preu  del  contracte  atesa  la
declaració  del  contractista  d’acollir-se  a  aquesta  modalitat  de  constitució  de  garantia.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra Maribel Ujeda. REQUERIR
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
de  la  notificació  de  l’adjudicació,  comparegui  per  formalitzar  el  contracte  a  les
dependències Dept. de Recursos interns. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

25. – (20209202) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte número
19C00024, que té per objecte la gestió i dinamització del centre cívic i casal infantil de
la Sagrada Família, ubicats al carrer Provença, 480 i carrer Mallorca, 433 del Districte
de l’Eixample, per un import de 52.650,56 euros, iva inclòs (26.261,72 euros l’any 2020
i  26.388,  84  euros  l’any  2021)  amb  càrrec  al  Pressupost/os  i  partida/es  indicades  en
aquest  mateix  document,  per  baixa en l’adjudicació.  DONAR compte a la  Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

26. – (192/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2020 fins al
30.09.2020, el contracte 17004016-002 que té per objecte la Gestió i organització del
Centre  cívic  Vil.la  Urània,  del  Casal  infantil  i  de  l’Espai  Familiar  0-3  Vil.la  Urània  del
Districte de Sarrià - Sant Gervasi, adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, S.L., amb
NIF B59489351, per un import total de 325.553,55 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 325.553,55 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 269.052,52 euros i import IVA de 56.501,03 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del carrer Anglí, 31 per a la
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Gràcia

27. – (20200059) INICIAR l'expedient per a la contractació, en la modalitat de concessió de
serveis, de la gestió i  explotació del servei de bar-cafeteria del Centre cívic La Sedeta

 



CG 10/20 10/10

del Districte de Gràcia, per un termini de 2 anys, des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30
de juny de 2022, amb una cànon mínim anual de 16.700,00 euros; amb número de
contracte 20C00008, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment  restringit  previst  a  l’article  160  i  successius  de  la  LCSP;  APROVAR  les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per
a la seva adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

EL SECRETARI GENERAL
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