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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 20 de febrer de 2020

A la nova Sala de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 20 de
febrer  de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  GOVERN  en  sessió  ordinària,  sota  la
presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño,
Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González,
Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell,
Montserrat Ballarín Espuña, Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón
Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez i la Ima. Sra. Margarita Mari
Klose.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 13 de
febrer de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d'Alcaldia, de 15 de juny de 2019, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

1. – (19000106L01)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 28 de novembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment
obert,  tramitació  ordinària  i  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Saytel
Servicios Informáticos, SA, el subministrament, servei de desplegament i instal·lació
d’estacions  de  treball  de  sobretaula  (Lot  1),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació
d'1.158.542,33 euros (IVA inclòs) amb un valor estimat d'1.148.967,60 euros (IVA
exclòs) i un termini d’execució de fins al dia 31 de desembre de 2020.
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2. – (19000106L02)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 5 de desembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert,
tramitació  ordinària  i  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Saytel  Servicios
Informáticos, SA, el subministrament, servei de desplegament i instal·lació
d’ordinadors  portàtils  avançats  (Lot  2),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de
29.099,88 euros (IVA inclòs) amb un valor estimat de 24.049,49 euros (IVA exclòs) i un
termini d’execució de fins al dia 29 de febrer de 2020.

3. – (190000106L03)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 23 de desembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert,
tramitació  ordinària  i  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Punt  Informàtic  i
Creatiu,  SL,  el  subministrament,  servei  de  desplegament  i  instal·lació  d’ordinadors
portàtils  estàndard  (Lot  3),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  19.389,86  euros
(IVA inclòs) amb un valor estimat de 16.024,68 euros (IVA exclòs) i un termini
d’execució de fins al dia 8 de març de 2020.

4. – (19000106L04)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 24 de desembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert,
tramitació  ordinària  i  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Univertia,  SL,  el
subministrament  de  perifèrics  (Lot  4),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de
12.878,88 euros (IVA inclòs) amb un valor estimat de 10.643,70 euros (IVA exclòs) i un
termini d’execució de fins al dia 31 de desembre de 2020.

5. – (19000106L05)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 28 de desembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment obert,
tramitació  ordinària  i  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Servicios
Microinformatica,SA, el subministrament, servei de desplegament i instal·lació
d’estacions  de  treball  de  sobretaula  SFF  i  portàtils  amb  cable  HDMI  (Lot  5),  per  un
pressupost  total  d’adjudicació  de  25.190,81  euros  (IVA  inclòs)  amb  un  valor  estimat
de 20.818,85 euros (IVA exclòs) i  un termini d’execució de fins al  dia 29 de febrer de
2020.

6. – (19000107L01)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 28 de novembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment
obert,  tramitació  ordinària  i  regulació  harmonitzada,  a  favor  de  l’empresa  Axpe
Consulting  Catalunya,  SL,  els  serveis  de  gestió  de  projectes  d’arquitectura,
eAdministració  i  Participació  Ciutadana  (Lot  1),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació
de 276.261,68 euros (IVA inclòs) amb un valor estimat de 288.428,81 euros (IVA
exclòs) i un termini d’execució de fins al dia 31 de desembre de 2020.

7. – (19000107L02)  Resolució  del  Gerent  de  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  de
Barcelona, de 28 de novembre de 2019, que ADJUDICA mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària i regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Informatica
El Corte Ingles, SA, els serveis de gestió de projectes de les àrees de serveis socials i
ecologia  urbana  (Lot  2),  per  un  pressupost  total  d’adjudicació  de  229.900,00  euros
(IVA inclòs) amb un valor estimat de 239.148,80 euros (IVA exclòs) i un termini
d’execució de fins al dia 31 de desembre de 2020.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

8. – (20180182 IMSS)  Resolució  de la  Presidenta  de l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials
de Barcelona, de 31/01/2020, que APROVA la continuïtat del contracte que té per
objecte  la  gestió  de  l’Oficina  del  Pla  d’Assentaments  Irregulars  (OPAI),  amb  mesures
de  contractació  pública  sostenible,  adjudicat  a  l’entitat   PROGESS,  Projectes  i  Gestió
de Serveis Socials, SL durant el temps indispensable fins a la formalització i inici
d’execució  del  nou  contracte  i,  en  tot  cas,  per  un  període  no  superior  a  3  mesos  a
partir  de  l’1  de  febrer  de 2020 en les  mateixes  condicions  previstes  en els  plecs  que
regulen aquest contracte, per un import total de 191.580,28 euros, IVA inclòs.

9. – (20190368 IMSS) DONAR compte de la resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal
de Serveis Socials, de 06/02/2020, que ADJUDICA el contracte del servei d’acolliment
residencial nocturn de primera acollida Sarrià per a persones sense llar per a la seva
inserció  social  de  l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials  (IMSS),  amb  mesures  de
contractació  pública  sostenible,  a  l’empresa  Suara  Serveis  SCCL,  amb  CIF  F17444225,
per  un  import  d'1.939.944,77  euros  (exempt  d’IVA)  i  un  termini  d’execució  de  24
mesos amb pròrroga de 24 mesos.

10. – (20190504 IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de
Barcelona,  de  30/01/2020,  que  CONVOCA  procediment  obert  per  l’adjudicació  del
contracte del servei que té per objecte la gestió de l’espai familiar i centre obert Sant
Martí  ubicat  al  carrer  Huelva  38  i  de  l’espai  familiar  i  centre  obert  Les  Corts-Sants
ubicat al carrer Benavent 20-22, dependents de l’Institut Municipal de Serveis Socials
(IMSS), amb mesures de contractació pública sostenible, amb un import de licitació de
2.490.481,88 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 24 mesos amb pròrroga de
24 mesos.

b) Informes

1. – Efectes de l’aplicació de les noves ordenances fiscals.

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (951/2019)  AUTORITZAR,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  18.2  de  les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, la compatibilitat sol·licitada pel
Sr. Ancor Mesa Méndez (mat. 77697) entre la seva activitat municipal com a personal
eventual  en  el  càrrec  d’Assessor,  amb  destinació  a  la  Regidoria  de  Presidència,  on
desenvolupa el lloc de treball d’Assessor 5 (24EEESNEV01), i el seu càrrec de Conseller
del Districte de Sants-Montjuïc, per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 22
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de juliol de 2019 i el qual exerceix el seu càrrec sense dedicació especial. 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,  en  especial,  les
establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes. 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. – (990/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Benito
Puigdomènech (mat. 74810) entre la seva activitat municipal com a funcionari de
carrera, amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte d'Horta-Guinardó, on ocupa
el  lloc  de treball  de Tècnic  Especialista  Jurídic  (24FA1SCJU01),  i  l’activitat  privada per
compte  propi  de  col·laboració  tècnica  a  l’empresa  Espublico  Servicios  para  la
Administración, SA. 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 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. – (85/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Pressupostos i
Hisenda, de la Gerència de Recursos i de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i
Promoció Econòmica, tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR la present resolució en
la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

5. – (20XC0027  (0160/20))  APROVAR  el  protocol  d’agermanament  entre  les  ciutats  de
Barcelona i Shenzhen (República Popular de la Xina), d’acord amb el text que consta al
corresponent expedient.

6. – (17002295 (0504/17)) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat
del servei, de l’acord marc amb número de contracte 17002295, que té per objecte la
fixació de les condicions per a la contractació dels serveis en assessorament
estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació
d’espais  en  tots  els  mitjans  convencionals  i  no  convencionals,  i  secundàriament,  la
ideació  o  la  creativitat  o  el  disseny  o  la  producció  o  la  implementació  d’accions
especials de comunicació vinculades a les campanyes de mitjans i de designació de les
empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  els  seus  organismes  autònoms  i  societats  municipals  i
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organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i  la
designació de les empreses (proveïdors), a favor de les empreses Carat España, SAU,
amb CIF: A-28343358, Havas Media Group Spain, SAU amb CIF: A-78809662, i Zenith
Media, SLU, amb CIF  B-81864894, per un  termini màxim de 9 mesos a partir del dia 1
d’abril  de  2020,  i  condicionada  la  seva  vigència  a  la  resolució  del  recurs  especial  en
matèria de contractació, interposat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic  contra  l’acord  d’adjudicació  del  Lot1  de  l’Acord  Marc,  amb núm.  de  contracte
19001367L01,  que  té  el  mateix  objecte,  d’acord  amb  la  proposta  de  la  Direcció
Executiva de Comunicació de 29 de gener de 2020, i l’informe jurídic de la Gerència de
Recursos. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

7. – (1418/2019)  APROVAR  el  conveni  d’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la
plataforma  electrònica  FACe  –  Punt  General  d’Entrada  de  Factures  Electròniques,  de
la  Secretaria  d’Estat  de  Funció  Pública,  del  Ministeri  de  Política  Territorial  i  Funció
Pública,  prevista  a  la  Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  d’impuls  de  la  factura
electrònica i la creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i en
l’Ordre  Ministerial  HAP/1074/2014,  de  24  de  juny,  per  la  qual  es  regulen  les
condicions  tècniques  i  funcionals  que  ha  de  reunir  el  Punt  General  d’Entrada  de
Factures Electròniques. FACULTAR el Gerent de Recursos, Sr. Agustí Abelaira Dapena,
per a la signatura d’aquest conveni.

8. – INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de
20 de febrer de 2020.

9. – (EM 2020-02/03  )  AUTORITZAR a  l’empresa  Barcelona  d’Aparcaments  Municipals,  SA
(BAMSA)  l’increment  de tarifes  segons sol·licitud presentada en data  24 de gener  de
2020 i de conformitat amb el que disposa la clàusula 42.3 del Plec de Bases del
Concurs, amb la salvetat que la quantificació i valoració dels elements que composen
la fórmula polinòmica per la revisió seran els que determina l’informe tècnic elaborat
per la Sotsdirecció  General Econòmic-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis
Corporatius de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), i en conseqüència que, a
partir  de  l’1  de  març  de  2020,  la  tarifa  màxima  dels  aparcaments  que  gestiona
l’empresa BAMSA quedi establerta en 0,051910 euros per minut, abans d’IVA.

10. – (04PPB2020) APROVAR, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels errors de
transcripció en la regulació general dels preus públics municipals, així com els preus
públics  per  a  l’any  2020  i  successius  dels  serveis  de  diferents  àrees  de  l’Ajuntament,
aprovats per la Comissió de Govern de 19 de desembre de 2019 i publicats al Butlletí
Oficial de la Província  el 30 de desembre de 2019, que s’indiquen en l’annex.

11. – (3-009/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-009/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  1.315.009,88  euros,  per  fer  front  a  despeses
derivades  de  l’actuació  inversora  P.03.7018.01  “Fira  2000.Transferència  de  capital”,
de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, informada en Comissió de Govern de 12 de
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desembre de 2019, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20020491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

12. – (3-013/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-013/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  237.847,65  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. 20021091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

13. – (20200012A) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de millora de 10
galeries subterrànies de la zona de 22@ de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 19004303, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació
d'1.079.342,40 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 892.018,51 euros, distribuït en
els següents lots: - LOT núm. 01, zona nord, per un import de 539.826,52 euros IVA
inclòs; - LOT núm. 02, resta galeries, per un import de 539.515,88 euros IVA inclòs;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i 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 892.018,51 euros i import de l'IVA de 187.323,89
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament seg üent:
un import (IVA inclòs) de 539.515,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/60399/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 539.826,52
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/60399/15331 0504; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu
de l'article 103 de la LCSP. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.

14. – (20200134) APROVAR inicialment les Bases reguladores de la concessió d'ajuts per al
desenvolupament de projectes en el marc del Pla Clima; SOTMETRE-LES a informació
pública, d'acord amb l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, durant un termini de 20
dies hàbils a comptar, d'acord amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l'endemà de la
publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; TENIR-LES per
definitivament aprovades, sempre que no s'hagin formulat al·legacions durant el
període d'informació pública.

Districte de Nou Barris

15. – (8BC 2019/142) APROVAR definitivament el Projecte revisat del Projecte executiu de
les actuacions de millora de les infraestructures i els espais públics de ciutat
Meridiana Part II: Connexió del carrer Pedraforca amb el carrer les Agudes i
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naturalització talussos. Separata per a l’execució del nou vial de connexió, al Districte
de  Nou  Barris  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  d'acord  amb  l'Informe  Tècnic  de
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït,  amb  un  pressupost  d’1.844.026,23  euros,  el  21%  de  l'impost  del  valor
afegit (IVA) inclòs, a l'empara de 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); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

16. – (8BD 2019/133) APROVAR definitivament el Projecte revisat del Projecte de
construcció  de  la  pista  esportiva  del  Campillo  de  la  Virgen  i  l’adequació  dels  seus
entorns,  al  barri  de  Torre  Baró,  al  Districte  de  Nou  Barris,  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'1.133.137,05 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; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial
de  la  Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

17. – (375/19)  FACULTAR  la  Tercera  Tinenta  d’Alcaldia  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  la
Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la signatura de tots aquells documents que es derivin
del conveni de col·laboració per la Bústia Ètica i de Bon Govern, aprovat per acord de
la Comissió de Govern de 14 de març de 2019 i signat el 26 de març de 2019 entre
l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital, NIF G62138946, i l’Ajuntament de
Barcelona, atesos els ulteriors canvis en l’organització municipal.

Districte de Sant Martí

18. – (20C00001) EXCLOURE de la licitació del lot a del contracte 19C00010 a la FPCE
JÚPITER  amb  núm  de  NIF  G62719935  per  considerar  que  l’oferta  presentada  no  és
viable econòmicament, i per tant és considerada amb valors desproporcionats,
d’acord  amb  l’informe  tècnic  de  15  de  gener  de  2020;  ADJUDICAR  el  contracte
20C00001, corresponent al lot a: camp de futbol municipal Maresme, del contracte
19C00010 que té per objecte la gestió i explotació dels camps de futbol municipals
Maresme, Clot de la Mel, Sant Martí de Provençals, Júpiter i Poblenou-Agapito
Fernàndez amb mesures de contractació pública sostenible del districte de Sant Martí,
tramitat per lots i per procediment restringit, a la PENYA BARCELONISTA BARCINO
amb núm. de CIF núm. G59411066, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de
2.000,00 euros anuals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en
haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu;
NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del
contractant; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
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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;  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de  Drets
Socials, Cultura i Esports.

19. – (20C00002) ADJUDICAR el contracte 20C00002, corresponent al lot b: camp de futbol
municipal Clot de la Mel, del contracte 19C00010 que té per objecte la gestió i
explotació dels camps de futbol municipals Maresme, Clot de la Mel, Sant Martí de
Provençals, Júpiter i Poblenou-Agapito Fernàndez amb mesures de contractació
pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per procediment
restringit a CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA amb núm. de CIF núm.G63607022, per un
termini de 4 anys, amb un cànon anual de 6.000,00 euros anuals, de conformitat amb
la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la
millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present resolució als licitadors i
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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;  DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

20. – (20C00003) ADJUDICAR el contracte 20C00003, corresponent al lot c: camp de futbol
municipal Sant Martí de Provençals, del contracte 19C00010 que té per objecte la
gestió i explotació dels camps de futbol municipals Maresme, Clot de la Mel, Sant
Martí de Provençals, Júpiter i Poblenou-Agapito Fernàndez amb mesures de
contractació pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per
procediment restringit, a la PENYA BARCELONISTA BARCINO amb núm. de CIF núm.
G59411066, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 3.500,00 euros anuals,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador
que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present resolució
als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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;  DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

21. – (20C00004) ADJUDICAR el contracte 20C00004, corresponent al lot d: camp de futbol
municipal Júpiter, del contracte 19C00010 que té per objecte la gestió i explotació
dels camps de futbol municipals Maresme, Clot de la Mel, Sant Martí de Provençals,
Júpiter i Poblenou-Agapito Fernàndez amb mesures de contractació pública sostenible
del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per procediment restringit, a la
FUNDACIÓ PRIVADA CLUB ESPORTIU JÚPITER amb núm. de CIF núm. G62719935, per
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un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 1.570,00 euros anuals, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha
presentat la millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present resolució als
licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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  que  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;  DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

22. – (20C00005) ADJUDICAR el contracte 20C00005, corresponent al lot e: camp de futbol
municipal Poblenou-Agapito Fernández ,del contracte 19C00010 que té per objecte la
gestió i explotació dels camps de futbol municipals Maresme, Clot de la Mel, Sant
Martí de Provençals, Júpiter i Poblenou-Agapito Fernàndez amb mesures de
contractació pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per lots i per
procediment restringit, al CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA amb núm. de CIF
núm.G63607022, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 2.000,00 euros
anuals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el
licitador que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu; NOTIFICAR la present
resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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; DONAR-
NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

23. – (20190119  IMSS)  APROVAR  definitivament  el  sistema  de  gestió  del  Servei  d’Acció
Socioeducativa  “A  Partir  del  Carrer”  com  a  directa  amb  mitjans  propis,  que  serà
efectiu un cop finalitzada la tramitació administrativa. PUBLICAR el present acord al
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, la Gaseta Municipal i  el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, de
conformitat  amb  l’article  160.1  del  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens
locals.

Districte d'Horta-Guinardó

24. – (19003191L01) ADJUDICAR el contracte núm. 19003191L01, que té per objecte la
Gestió  del  Casal  de  Gent  Gran  Baix  Guinardó,  Casal  de  Gent  Gran  d’Horta  i  Espai  de
Gent Gran Canigó a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E 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
421.609,35 euros (exempt d'IVA). DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de 35.134,11 euros a
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l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232
0607; un import de 210.804,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un import de 175.670,56 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232
0607. 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
21.080,47 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 que 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 la
Sra. Pilar Causapie Lopesino. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

25. – (19003191L01) ALLIBERAR la quantitat de 112.576,32 euros, en concepte de baixa en
la licitació, del contracte 19003191L01 que té per objecte la Gestió del Casal de Gent
Gran Baix Guinardó, Casal de Gent Gran d’Horta i  Espai de Gent Gran Canigó, el  qual
ha estat adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, i
RETORNAR-LO a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import de 9.381,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23232 0607; un import de 56.288,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un
import de 46.906,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de
Drets Social, Cultura i Esports.

26. – (19003191L02) ADJUDICAR el contracte núm. 19003191L02, que té per objecte la
gestió del Casal de gent gran de Vall d’Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís a
INICIATIVES I PROGRAMES,SL amb NIF B59545913 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 466.503,45 euros
IVA inclòs, dels quals 385.540,04 euros corresponen al preu net i 80.963,41 euros a
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.875,29 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un
import (IVA inclòs) de 233.251,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un import (IVA inclòs) de 194.376,44
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0607. 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 19.277,00 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
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acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la
Sra. Pilar Causapie Lopesino. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

27. – (19003191L02) ALLIBERAR la quantitat de 24.562,66 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 19003191L02 que té per objecte la gestió del
Casal de Gent Gran de Vall d’Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís, el qual ha
estat adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, i
RETORNAR-LO a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 2.046,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607; un import (IVA inclòs) de 12.281,34
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0607; un import (IVA inclòs) de 10.234,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Social, Cultura i Esports.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

28. – (20184009) APROVAR la modificació del contracte 18000965L02 corresponent al Lot 2
del  contracte  tramitat  amb  núm.  d’expedient  20184009,  de  subministrament  de  2
vehicles  autobomba  urbana  pesada  per  al  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i
Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  amb
mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a IVECO ESPAÑA SL, amb NIF
B61768511, per acord de la Comissió de Govern de 13-09-2018 i per un import de
822.316,00  euros  (IVA inclòs),  en  el  sentit  d’ampliar  el  termini  total  d’entrega  de  les
dues autobombes fins al 20 de maig de 2020, sense que es modifiqui el pressupost del
contracte,  pels  motius  exposats  als  informes  que  figuren  a  l’expedient,  en  tractar-se
d’una  modificació  no  substancial  d’acord  amb allò  que  preveu l’article  205.2.c)  de  la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. REQUERIR el
contractista per  tal  que en el  termini  màxim de 5 dies  hàbils  a  comptar de l’endemà
de la notificació d'aquesta resolució comparegui per FORMALITZAR la modificació del
contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

29. – (20194450) ADJUDICAR el contracte núm. 19003358, de subministrament de 143
escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació
pública sostenible, a Motor Center MM Barcelonés SL, amb NIF B67327593, 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 d’1.093.705,33 euros, IVA inclòs. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària la despesa de l'esmentada quantitat, de la qual 903.888,70 euros
corresponen al preu net i 189.816,63 euros, a l'IVA, amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 497.138,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400; un import (IVA inclòs) de 596.566,54
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/62577/13212 0400, sotmès a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
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pressupost  posterior  a  l’actual.  FIXAR  l'import  de  la  garantia  definitiva  en  45.194,43
euros i RETENIR-LO 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'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i que 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. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

HA QUEDAT SOBRE LA TAULA la proposta precedent.

30. – (20194450) ALLIBERAR la quantitat d'1.051.001,52 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19003358 que té per objecte adquisició de 143
escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació
pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Motor Center MM
Barcelonés SL, amb NIF B67327593, i retornar-lo a la partida i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 573.273,56 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400; un
import (IVA inclòs) de 477.727,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

HA QUEDAT SOBRE LA TAULA la proposta precedent.

31. – (20204143) INICIAR l'expedient per a la contractació del manteniment preventiu i
correctiu  de  la  flota  de  vehicles  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i
Salvament,  d’acord  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació sostenible i desglossat en 7 lots, amb núm. de contracte 20000413,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació d'1.487.453,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció
de preus unitaris i un valor estimat de 2.950.320,00 euros, distribuït en els següents
lots: - LOT núm. 01, Manteniment de carrosseria i xassís vehicles SPEIS, per un import
de 981.387,44 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Manteniment vehicles especials
autoescala <=20m, per un import de 138.908,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03,
Manteniment vehicles especials autoescala >20m, per un import de 83.388,36 euros
IVA inclòs; - LOT núm. 04, Manteniment vehicle especial autobraç, per un import de
29.862,80 euros IVA inclòs; - LOT núm. 05, Manteniment sistema injecció escuma CAF
autobombes, per un import de 94.743,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06, Servei
neteja integral flota de vehicles SPEIS, per un import de 120.927,40 euros IVA inclòs; -
LOT núm. 07, Manteniment embarcacions SPEIS, per un import de 38.236,00 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
despesa, amb un pressupost net 1.229.300,00 euros i import de l'IVA de 258.153,00
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 364.323,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
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l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 4.923,54
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 19.118,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 14.194,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 15.571,48
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 60.463,70 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 44.892,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 12.199,79
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 47.371,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 35.171,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 3.845,34
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 14.931,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 11.086,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 10.737,69
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 41.694,18 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 30.956,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 17.886,79
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 69.454,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un
import (IVA inclòs) de 51.567,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 126.370,44
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 490.693,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors
a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

32. – (20XC0033  (0185/20))  APROVAR  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la
Fundació  Setba,  NIF  G66363953,  que  regula  la  col·laboració  respecte  de  l’acció
artística vinculada al projecte fotogràfic anomenat “Muses de l’ombra a la Llum” que
tindrà lloc del 10 al 25 de març de 2020 en el marc del Dia Internacional de la Dona; i
FACULTAR  el  Gerent  de  Recursos  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  Sr.  Agustí  Abelaira
Dapena, per a la signatura de l’esmentat conveni.
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Districte de les Corts

33. – (20XC0035) APROVAR el Conveni interadministratiu de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a promocionar,
al  districte  de  Les  Corts,  activitats  culturals  i  tècniques  vinculades  a  l’arquitectura  i
l’urbanisme, amb vigència de tres anys a comptar des de la data de la seva signatura,
prorrogable  per  anualitats  fins  a  un  màxim  de  tres  anys  més.  FACULTAR  l’Il·lm.  Sr.
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Les Corts, per a la signatura de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

Districte d'Horta-Guinardó

34. – (17003761-002) PRORROGAR per un període comprès des del dia 1 de març de 2020
fins al 28 de febrer de 2021, el contracte número 17003761 que té per objecte la
gestió  i  dinamització  del  Casal  d’entitats  Mas  Guinardó,  adjudicat  a  l'empresa  QSL
SERVEIS CULTURALS SLU, amb NIF B60641925, per un import total de 218.904,22
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 36.484,04 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 30.152,10 euros
i import IVA de 6.331,94 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 182.420,18 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 150.760,48
euros i import IVA de 31.659,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607. REQUERIR l'adjudicatari 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.

b) Mocions

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sant Martí

1. – (20SD0019)  Primer.-  DECLARAR  L’EMERGÈNCIA  pels  esdeveniments  produïts  pel
temporal  “Glòria”  els  dies  22,  23  i  24  de  gener  de  2020  i  ORDENAR  L’EXECUCIÓ
IMMEDIATA  de  les  obres  de  reparació  del  dic  recer  del  Port  Fòrum  a  l’empresa  CRC
amb  NIF  B15387855  i  la  direcció  facultativa  de  les  esmentades  obres  a  l’empresa
ENGINYERIA REVENTÓS amb NIF B60907037, per un import total de 4.648.302,64
Euros, indispensables per eliminar els danys estructurals molt greus en el dic de recer
i  la  situació  de  perill  que  comporta  a  conseqüència  del  temporal  “Glòria”,  de
conformitat  amb  els  fonaments  i  motius  que  consten  en  l’informe  de  la  Cap  del
Departament de Grans Infraestructures de data 30 de gener de 2020, amb els
informes del  Director  de Serveis  d’infraestructures  i  Espai  Urbà emesos els  dos  en la
mateixa data,  18 de febrer de 2020 i d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis
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Tècnics Jurídics de data  19 de febrer de 2020,  que consten degudament incorporats
a  l’expedient  administratiu,  mitjançant  la  tramitació  d’emergència,  de  conformitat
amb allò l’establert a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic. Segon.- ADVERTIR que l'inici de l'execució de les prestacions en
aquest règim excepcional no podrà ser superior a un mes des de l'adopció del present
acord i que, un cop executades, caldrà observar allò que disposa la Llei de Contractes
del Sector Públic en relació amb el compliment dels contractes, la recepció i liquidació
de la prestació, de conformitat amb allò establert a les lletres c) i d) de l'article 120
abans  referit.  Tercer.-  DONAR  COMPTE  del  present  acord  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per
unanimitat, la urgència.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12 h.
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