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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 D'ABRIL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 8 d'abril de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (20001225) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001225, que té per objecte 
el servei de pre-producció, direcció creativa, producció i post-producció de productes 
audiovisuals i fotografies per a les campanyes i accions de comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona a les empreses Broadcaster, SL i Mediaproducción, SLU en 
haver inclòs informació relativa al sobre C al sobre B, tot d’acord amb allò establert a la 
clàusula 10 dels plec de clàusules administratives particulars i l’article 26 del Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. EXLOURE de la licitació de referència 
les empreses Visualmedia Comunicación Audiovisual, SL; UTE Demente Producciones, 
SLU - Lamalanga, SL; Plató Obert de Produccions, SLU i 023 Realització Audiovisual, SL 
per no haver presentat justificació de les seves ofertes considerades anormals o 
desproporcionades, tot d’acord amb allò establert a la clàusula 10 dels plec de 
clàusules administratives particulars i l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. ADJUDICAR el contracte esmentat a l’empresa 
Playground Comunicacion, SL, amb NIF B64833999, 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 680.000,01 euros IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 561.983,48 euros 
corresponen al preu net i 118.016,53 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 340.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 340.000,01 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 
0705. 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 
28.099,17 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
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DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Assumpta Bisbal i Adorna. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

2. – (17004824-005) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
31.12.2021, el contracte 17004824-005 que té per objecte Manteniment dels sistemes 
i instal·lacions de seguretat contra incendis LOT 1, adjudicat a l'empresa Sabico 
Seguridad SA, amb NIF A20202487, per un import total de 152.213,34 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 
152.213,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
3.149,67 euros i import IVA de 661,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 8.783,47 euros i import IVA de 
1.844,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import net de 23.317,54 euros i import IVA de 4.896,68 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 54.267,23 euros i 
import IVA d'11.396,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import net de 36.278,24 euros i import IVA de 7.618,43 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

3. – (18004957L01-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb número de contracte 18004957L01, el Lot 1 (Enquestes Telefòniques) 
de l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis Socials Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, SA 
(NIF A46063418), Instituto DYM, Investigacions y Asesoramiento Económica en 
Distribución, Mercados y Ventas, SA (NIF A08149304) i Opinometre, SL (NIF 
B60003159), d'acord amb els informes i documentació que consten en l'expedient. 
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (18004957L02-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957L02, el Lot 2 (Enquestes Presencials al 
domicili / a un lloc predeterminat) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació 
dels serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs 
amb mesures de contractació pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, 
Gabinet d'Estudis Social i Opinió Pública, SL (NIF B63647994), Instituto DYM, 
Investigaciones y Asesoramiento Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA 
(NIF A08149304) i Opinometre, SL (NIF B60003159), d'acord amb els informes i 
documentació que consten en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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5. – (18004957L03-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957LO3, el Lot 3 (Enquestes On-line) de 
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d 'Estudis Socials i Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informàticas, SA 
(NIF A46063418), GAPS, Política i Societat, SL (NIF B62956784) i Opinometre, SL (NIF 
B60003159), d'acord amb els informes i documentació que consten en l'expedient. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (18004957L04-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957L04, el Lot 4 (Estudis qualitatius) de 
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), GAPS, Política y Sociedad, SL (NIF B63647994), INSTITUTO 
DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, 
SA (NIF A08149304), Idèria Insights, SL (B63860126) Prysma, Calidad y Medio 
Ambiente, SA (A84251990) i Opinometre, SL (NIF B60003159), d'acord amb els 
informes i documentació que consten en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

7. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 15 d'abril de 2021. 

8. – (DF F2102 AB Operacions financeres) APROVAR la realització d’operacions financeres 
fins un import màxim de 275.000.000 euros en les condicions recollides a l’annex que 
consta a l’expedient, i DELEGAR a l’Im. Sr. Jordi MARTI GRAU, regidor d’Economia i 
Pressupostos, i el Sr. Jordi AYALA ROQUETA, gerent de Pressupostos i Hisenda, de 
forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme la 
signatura i disposició de les operacions. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

9. – (04 PPB 2021) APROVAR la modificació dels preus públics per a l’any 2021 i successius, 
d’acord amb la documentació que consta a l'expedient, dels serveis, de Residències, 
habitatges tutelats i centres de dia per gent gran. PUBLICAR aquest acord i el text 
íntegre dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal. 

10. – (21XC0010) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la 
Entidad Pública Empresarial Red.Es, M.P, l´Agència per la Competitivitat del´Empresa -
Acció i la Fundación Barcelona Mobile World Capital que té per objecte el 
desenvolupament d'actuacions per a la promoció, creixement i internacionalització 
d'empreses espanyoles de base tecnològica a ecosistemes de referència, que 
instrumenta les aportacions per a cobrir els costos associats per l'execució del projecte 
i es realitzaran mitjançant aportacions dineràries, per un import total de 330.000,00 
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euros.AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 20.000,00 euros, dels quals 
10.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0700/48859/43322 del 
pressupost de l'any 2021, i 10.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/0700/48859/43322 del pressupost del'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual, a favor de la Fundació 
Barcelona Mobile World(CIF G65760431), com a contribució de l'Ajuntament de 
Barcelona al projecte comú. FACULTAR al Primer Tinent d'Alcaldia de l'Àrea 
d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin 
del mateix. 

13. – (DPPF-3-036-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-036/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 348.136,52 euros, per atendre despeses de 
serveis extraordinaris de GUB, derivats de la venda ambulant no regulada a gran escala 
a la plaça Glòries i a entorns Sant Antoni, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21032291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

14. – (DPPF-3-039-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-039/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 454.322,30 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. 
21032591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

15. – (DPPF-3-041-2021) APROVAR l’expedient núm.3-041/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’acord amb ingrés de l’Institut 
Barcelona Esports per atendre despeses de reequilibri de les concessions del Pavelló 
Municipal ILLA i del Complex Esportiu Municipal Arístides Maillol del Districte de Les 
Corts, d’acord amb la disposició acordada per la Comissió de Govern de 30 de juliol de 
2020 de creació d’una “tarifa zero” pel pagament de lloguers esportius als clubs i 
entitats esportives, per un import de 18.281,86 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 21040695; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

16. – (5BC 2016/191) APROVAR definitivament el Projecte executiu per a un equipament de 
primera acollida per a persones sense llar i de la urbanització dels espais exteriors de la 
parcel·la, al carrer del Císter núm. 20, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) 
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
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un pressupost de 6.511.476,86 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 de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI 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 acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

Districte de Sant Andreu

17. – (21PL16837) APROVAR, el Conveni urbanístic corresponent a l’àmbit de l’antiga fàbrica 
de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal; de conformitat 
amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i es dóna 
per reproduït a efectes de motivació. FACULTAR la Segona Tinenta d’Alcaldia Il·lma. 
Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

18. – (20ju138) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de 
la Disposició Addicional Cinquena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, subjectant-se a les regles de tramitació 
establertes per l’article 119.2 de l’esmentat Text refós, el Projecte de la delimitació de 
l’àmbit de rehabilitació edificàtoria - regeneració urbana del Barri de Trinitat Vella, 
d’iniciativa pública, que s’executarà mitjançant la delimitació dels PAUS corresponents 
a cadascun dels edificis inclosos en l’àmbit, previ conveni amb les comunitats de 
propietaris i propietàries i en les fases previstes al document que s’aprova, amb 
determinació del sistema d’actuació de Reparcel·lació, en la modalitat de Cooperació, 
mitjançant reparcel·lació econòmica; PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província, a un dels diaris de major circulació de la Província, i en el tauler d’edictes de 
la Corporació; NOTIFICAR-HO individualment a tots els propietaris; i DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sant Martí

19. – (21PL16827) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de Millora 
Urbana del subsector 6 de Llull/Pujades Ponent, Illa Àvila, Pujades, Llull i Àlaba, inclosa 
a l'MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou (PMU SS-6 a 
l'MpPGM per un 22@ més inclusiu); promogut per l’ENTITAT URBANÍSTICA 
COL·LABORADORA PROVISIONAL SUBSECTOR 6 PMU LLULL-PUJADES-PONENT 22@; 
atesa l’existència de motius determinants d’acord amb l’informe de la Direcció 
d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de 
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motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació d’aquest acord, per instar la tramitació del planejament de referència; 
en cas que no ho facin, es declararà la caducitat d’aquest procediment i es procedirà a 
l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla; i DONAR-
NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Districte de Sants-Montjuïc

20. – (20219203) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de dinamització dels 
equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau, Espai 12@16 i Projecte 
"Tarda Jove al Poble-Sec" del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència 
social", amb núm. de contracte 21000441, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 462.014,80 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 630.020,19 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 420.013,46 euros 
i import de l'IVA de 42.001,34 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 154.004,95 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 231.007,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603, un 
import (IVA inclòs) de 77.002,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; 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. 

Districte d'Horta-Guinardó

21. – (19001760-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 19001760, 
relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca Nord, adjudicat a l’empresa 
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb CIF B59545913 des del dia 14 de març de 2020 
inclòs i fins a l’aixecament d’aquesta, de conformitat amb l’acta de suspensió parcial 
del contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial del 
contracte de serveis 19001760, relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca 
Nord, adjudicat a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb CIF B59545913, des del 
22 de juny de 2020 inclòs, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del 
contracte i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que 
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

22. – (19001760-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 10 de 
març de 2021 l'import d'indemnització a favor de INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb 
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CIF B59545913, per la suspensió del contracte número contracte 19001760, relatiu a la 
gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca Nord, per la quantitat de 5.685,44 euros 
pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la 
partida D/22611/92416 de l'exercici 2021. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

23. – (20219201) ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 20003526-001 que té 
per objecte "Servei de gestió, direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del 
Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social", per endarreriment en 
l'execució del contracte, per un import de 1.749,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 1.749,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603 (minoració A); un import (IVA inclòs) de 
1.749,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603 (minoració D). DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports.

Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (20180593 P) PRORROGAR per un període comprès des del 18.04.2021 fins el 
17.04.2023, el contracte 18004378-002 que té per objecte el servei d'assistència 
tècnica especialitzada en l'elaboració de l'inventari, les inspeccions tècniques i el 
diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures 
de contractació sostenible, adjudicat a l'empresa Esteyco, SA, amb NIF A28344083, per 
un import total de 299.999,99 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 104.375,00 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 86.260,33 euros i import IVA de 18.114,67 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
45.624,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 37.706,60 
euros i import IVA de 7.918,39 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 150.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
123.966,94 euros i import IVA de 26.033,06 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
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pressupostària D/22719/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat 

EL SECRETARI GENERAL
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