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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 24 de febrer de 2022

A la nova Sala de Govern de la Casa de la Ciutat, el 24 de febrer de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. 
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume 
Collboni Cuadrado, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Jordi Martí Grau, 
Lucía Martín González, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa 
Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, 
Francesc Xavier Marcé Carol i Joan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari 
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, 
Eloi Badia Casas i Maria Rosa Alarcón Montañés.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.00 h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 17 de 
febrer de 2022, 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'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (611.2022.008) El Conseller delegat de BIMSA, el 27 de gener de 2022, ha resolt 
INICIAR la Licitació per a la contractació de les Obres de millora de diferents àmbits de 
la ciutat dins dels plans de manteniment dels districtes de la ciutat de Barcelona. Lot 
1: Ciutat Vella i L'Eixample, Lot 2: Sants-Montjuïc i Les Corts, Lot 3: Sarrià-Sant Gervasi 
i Gràcia, Lot 4: Horta-Guinardó i Nou Barris i Lot 5: Sant Andreu i Sant Martí, amb un 
pressupost de licitació de 9.801.652,89 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a 
la quantitat d'11.859.999,99 euros i un valor estimat d'11.761.983,40 euros, IVA exclòs 
i una durada de 14 mesos. 
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Districte de Sant Martí

2. – (610.2022.014 ) El Conseller delegat de BIMSA, de 3 de febrer de 2022, ha resolt 
INICIAR la Licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte per a la 
millora de la connectivitat en el pont del c. Santander, al Districte de Sant Martí, a 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de 
licitació de 6.762.107,74 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 8.182.150,37 euros i un valor estimat de 8.114.529,29 euros, IVA exclòs i una 
durada de 17 mesos. 

3. – (610.2021.102) El Conseller delegat de BIMSA, de 8 de febrer de 2022, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres de rehabilitació parcial de la nau ‘E’ del recinte 
de Palo Alto per a ubicar-hi una incubadora d’empreses, al Districte de Sant Martí de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil 
Construcciones Deco, SA, per un import de 3.316.134,53 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a la quantitat de 4.012.522,78 euros i una durada de 12 mesos. 

4. – (610.2021.085) El Conseller delegat de BIMSA, l'1 de febrer de 2022, ha resolt 
ADJUDICAR el contracte de les Obres de millora i adequació de la Masia de Can 
Miralletes, per a serveis auxiliars al parc, al Districte de Sant Martí, a Barcelona amb 
mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil Vesta Rehabilitación, SL, per 
un import de 610.017,37 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat 
de 738.121,02 euros i una durada de 6 mesos. 

b) Informe

1. – Resultats enquesta de compromís.

Presentat per la Sra. Sara Berbel Sánchez, Gerent Municipal i el Sr. Javier Pascual 
Gurpegui, Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

ES DÓNA PER TRACTAT

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. – (15/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Rebés Rodríguez 
(mat. 25677) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a la
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball de Gestora d'Administració 
General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de programació i 
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producció de cicles de cinema i col·laboracions artístiques per iniciatives culturals. 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. 

3. – (20/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Forca Álvarez (mat. 
25631) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sergent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat 
d'Investigació de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de 
treball de Sergent - Guàrdia Urbana (20FC1CICD01), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat de 
Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 14/02/2022 fins al 14/09/2022. 
La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal 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. – (258/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
(mat. 25707) entre la seva activitat municipal com a personal alta direcció 
desenvolupant el càrrec de Gerenta del Districte de les Corts, amb codi de lloc 
30CA1CNCD18, i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de 
durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs 
acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (330/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza Pastor 
(mat. 25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
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categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de 
Lletrada consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professora associada a 
temps parcial i de durada determinada de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs 
acadèmic 2021-2022, des del 07/10/2021 fins al 14/09/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

6. – (411/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia González 
Martínez (mat. 77680) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb 
destinació a la Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura - llicències i inspecció 
(20FA2BIBA05), i una activitat privada per compte propi d’arquitectura tècnica. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura tècnica, qualsevol manifestació del 
mateix en el terme municipal de Barcelona. 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. 

7. – (RH 325/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Maria 
Azaña Esteve (mat. 15027461) entre la seva activitat municipal com funcionària de 
carrera amb la categoria professional Tècnica Mitjana en Educació Social, amb 
destinació al Centre de Serveis Socials Nova Esquerra de l'Eixample de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, on ocupa el lloc de treball 
Supervisora (codi de lloc: 24FAXCCCD04), i l’exercici de l’activitat docent com a 
professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2021/2022, des del 15/09/2021 al 11/02/2022. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
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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. 

8. – (RH 327/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia 
Espinosa Artero (mat. 15028086) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
de carrera amb la categoria professional Tècnica Mitjana Treball Social, amb 
destinació al Centre de Serveis Socials Carmel de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Treball Social - Serveis 
Socials i l’activitat privada per compte propi com a coach. 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 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. 

9. – (RH 339/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta 
Martínez Diport (mat.15026856) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb 
destinació al Centre de Serveis Socials Baix Guinardó - Can Baró de l’Institut Municipal 
de Serveis Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en 
Treball Social - Serveis Socials i l’activitat privada per compte propi com a formadora 
d’educació sexual i creixement personal per a dones, realitzant cursos grupals online i 
sessions individuals online. 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 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. 

10. – (11/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador García 
Arnillas (mat. 6100101), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al 
Museu Frederic Marès de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Cap 
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de Departament del Museu Frederic Marès (codi de lloc: 26FAXCCCD01), i l’activitat 
com a professor col·laborador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
de la Universitat Ramón Llull, pel curs acadèmic 2021- 2022, des del 7 de febrer de 
2022 fins al 27 de juliol de 2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

11. – (20002320-001) PRORROGAR per un període comprès des del 2.03.2022 fins 
l'1.03.2023, el contracte 20002320-001 que té per objecte la contractació del servei 
d’elaboració, subministrament de material i correcció de les proves psicotècniques i 
de coneixements, adjudicat a l'empresa Hogrefe Tea Ediciones SAU, amb NIF 
A28079069, per un import total de 387.979,24 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 64.663,21 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 53.440,67 euros i import IVA d'11.222,54 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707, 
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 
323.316,03 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 
267.203,33 euros i import IVA de 56.112,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22607/92216 0707. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (53/2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, Merlín Properties Socimi, SA i 
Inmobiliaria Colonial, Socimi, SA per a la remodelació dels "Jardins de Clara 
Campoamor"; FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de 
documents que se’n derivin. 

13. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 24 de febrer de 2022. 

14. – (DP-2021-28397) CEDIR amb efectes de data 31 d’octubre de 2021, a l’Associació 
Centre d’Acollida Assís (NIF G62781935), l’ús privatiu de l’edifici situat al carrer d’Isaac 
Albéniz núm. 14-18, amb la finalitat destinar-lo a activitats pròpies de l’entitat, 
especialment les referides a l’atenció integral de persones en situació de sense llar, 
per un termini d’un any i caràcter onerós, o bé amb acabament avançat si prèviament 
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han estat finalitzades les obres de construcció del equipaments que se situen a la Via 
Augusta núm. 405-407 i 409, dels quals la citada entitat és concessionària, d’acord 
amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i FORMALITZAR-LA en document 
administratiu. 

15. – (3/018-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-018/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 518.125,28 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. 
22021191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

16. – (3/019-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-019/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 817.913,68 euros, per atendre despeses de 
nous equipaments de diferents Districtes i per fer front a la convocatòria de 
subvencions per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de 
l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22021291; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

17. – (3/020-2022) APROVAR l’expedient núm. 3-020/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 668.638,47 euros, per atendre despeses de 
serveis extraordinaris de GUB derivats de la venda ambulant no regulada a gran escala 
en la Plaça Glòries i en entorns Sant Antoni, despeses derivades de les captures de 
porcs senglars i el control de reproducció dels coloms, i despeses de servei especial de 
recollida de residus no inclosos en la programació municipal, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22021491; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

18. – (3/021-2022)  APROVAR l’expedient núm. 3-021/2022 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferència de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2022, d’import 15.000.000,00 euros, per a la construcció de la 
primera fase (murs i pilars) del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de la Rambla Prim, 
per atendre les despeses derivades de l’actuació inversora P.10.7021.01 “BSAV. 
Dipòsit Aigües Pluvials Rambla Prim”, de l’executor Ecologia Urbana, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 22021591; i PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

19. – (20220038A) INICIAR l’expedient per a la contractació de "Servei de seguretat i control 
d’accés als edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, amb mesures de contractació 
pública sostenible", amb núm. de contracte 22000035, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 348.853,36 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un 
valor estimat de 634.278,83 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 288.308,56 euros i import de 
l’IVA de 60.544,80 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 111.430,17 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2024 i a l’aplicació pressupostària 
D/22701/15017 0500, un import (IVA inclòs) de 174.333,25 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació pressupostària D/22701/15017 0500, un 
import (IVA inclòs) de 63.089,94 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a 
l’aplicació pressupostària D/22701/15017 0500; condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus d’acord amb l’article 103 de la LCSP. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

20. – (20220011D) DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte el “Servei pels 
treballs derivats de la gestió operativa de la ciutat de Barcelona (2022-2023), amb 
mesures de contractació pública sostenible", contracte núm. 21003159, l’oferta 
presentada per la Ute M y J Gruas, SA – Asfaltos y Construcciones Elsan, SA, per no 
haver presentat dins del termini atorgat, la justificació de la inclusió de valors 
anormals o desproporcionats, requerida de conformitat amb l’article 149 de la LCSP; 
ADJUDICAR l’esmentat contracte a la Ute “Obrim Carrers” – J.A. Romero Polo SAU-
Obrascon Huarte Lain, amb NIF U09718842, amb una baixa del 27,34% sobre els preus 
unitaris, 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 2.899.999,98 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris 
ofertats, dels quals 2.396.694,20 euros corresponen al preu net i 503.305,78 euros a 
l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.449.999,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; un 
import (IVA inclòs) d'1.449.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; 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 119.834,71 euros; FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; 
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DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Alberto Soriano Ruiz, Tècnic del 
departament d’Espai Urbà; DONAR-NE COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de l'Eixample

21. – (21PL16877) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació a l'illa delimitada per 
l'Av. Diagonal, Pl. Glòries, Gran Via i Castillejos; d’iniciativa municipal; 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 Sants-Montjuïc

22. – (22SD0038PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització dels sòls de cessió amb 
qualificació 6b inclosos al Sector 2 de la MPGM per la transformació urbanística de la 
Marina del Prat Vermell” al Districte de Sants-Montjuïc, inclòs dins l’àmbit del Pla de 
millora urbana del Sector 2 delimitat a la MpPGM de la Marina del Prat Vermell, que 
fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 
data 26 de març de 2021 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 
06/04/2021), promogut per la Junta de Compensació del Sector 2 de la Marina de la 
Zona Franca, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de data 
24/01/2022 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un pressupost d'1.036.130,70 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. 
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de 
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més 
circulació de la província. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

23. – (21PL16881) 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), de la Modificació 
puntual del PEU de l’equipament sanitari-assistencial de titularitat pública a l’Av. 
Tibidabo 20, Districte de Sarrià-Sant Gervasi; promogut per Mútua EGARSAT; atesa 
l’existència de motius determinants, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; 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 



CG 7/22 10/16

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; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

Districte de Gràcia

24. – (6BD2021/025) APROVAR l’actualització del projecte executiu de la reurbanització del 
carrer Ventalló, al districte de Gràcia a Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de 
l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la 
Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que 
figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, 
per un import de 656.823,39 euros (IVA inclòs), import resultant de restar l’import de 
593,67 euros (IVA inclòs) al Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de 
desembre de 2017 per import de 657.417,06 euros (IVA inclòs), representant aquesta 
actualització un -0,09% de decrement sobre el PCA originalment aprovat i que 
consisteix bàsicament en una actualització del pressupost del projecte per tal 
d’adaptar-lo al banc de preus actual, incorporació de nous requeriments per parts dels 
Responsables de l’Espai Públic afectats i nous requeriments derivats dels serveis 
afectats existents; APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de 
Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el 
projecte executiu; FACULTAR el Gerent del Districte de Gràcia per aprovar i formalitzar 
els convenis específics que apliquin 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 (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte de Sant Martí

25. – (21ju345) APROVAR inicialment la “Declaració d’Àrea de Conservació i Rehabilitació 
als carrers de Messina 1-11, Epir 2-6, Rodes 2-6, Marsala 6-10 i Tarbà 2-12 del barri del 
Besòs i el Maresme”, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, en els 
termes que figuren al document de declaració d’àrea de conservació i rehabilitació de 
les finques indicades i l’informe de l’Institut Municipal d’Urbanisme d'11 de febrer de 
2022 que figuren a l’expedient, que recullen els drets i deures de les persones 
propietàries de les finques incloses a l’àmbit, i que es donen per reproduïts a efectes 
de motivació, d’acord amb el que estableixen la Disposició Addicional Cinquena 
apartat 4, b), del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 d’agost i l’article 36 i següents de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’Habitatge; i SOTMETRE’L a informació pública durant un termini 
d’un mes per a al·legacions mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més circulació de la província, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents. 
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26. – (10BC2021/144) APROVAR definitivament el projecte executiu de la rehabilitació 
integral de locals i pallols i reurbanització a cota ciutat del dic de recer del Port 
Olímpic, al Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb 
l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dona per reproduït, per un import de 7.947.927,47 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), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

27. – (10BC2021/145) APROVAR definitivament el projecte executiu de la reurbanització de 
la cota moll del dic de recer del Port Olímpic, al Districte de Sant Martí de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import 
de 3.507.935,02 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), en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

Districte d'Horta-Guinardó

28. – (19003191L01-004) PRORROGAR el contracte 19003191L01-004 que té per objecte la 
gestió del Casal de Gent Gran Baix Guinardó, Casal Gent Gran Horta i Espai de Gent 
Gran Canigó, al Districte d'Horta-Guinardó des de l'1 de març de 2022 fins al 28 de 
febrer de 2023, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, 
per un import total de 210.804,68 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 35.134,11 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 29.036,45 euros i import IVA de 6.097,66 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607, 
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 
175.670,57 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 
145.182,29 euros i import IVA de 30.488,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

29. – (19003191L02-004) PRORROGAR el contracte 19003191L02-004 que té per objecte la 
Gestió de Casals Gent Gran Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran Sant Genís des de l'1 
de març de 2022 fins el 28 de febrer de 2023, adjudicat a l'empresa INICIATIVES I 
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PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, per un import total de 233.251,73 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 
38.875,29 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 
32.128,34 euros i import IVA de 6.746,95 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0607, 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 194.376,44 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 160.641,69 euros i import IVA de 33.734,75 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Sant Andreu

30. – (21003004) ADJUDICAR el contracte núm. 21003004, que té per objecte el servei de 
"Gestió de l’equipament "Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella" de 
l’Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació 
pública sostenible" a RELLEU CULTURAL SL, amb NIF B66987769, de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat 
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 506.965,36 euros IVA inclòs, 
dels quals 418.979,64 euros corresponen al preu net i 87.985,72 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 253.482,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0609; un 
import (IVA inclòs) de 253.482,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0609. 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 20.948,98 euros. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Lucas M. Martínez Chito, Director de Serveis a les 
Persones i Territori. ALLIBERAR la quantitat de 22.144,06 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'11.072,03 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 
0609; un import (IVA inclòs) d'11.072,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0609. DONAR compte d'aquest acord a la 
Comissió Drets socials, Cultura i Esports. 

31. – (22XF0249 Exp 1008/2006) ACCEPTAR el canvi de tercer a favor de l'empresa SPARKIA 
DISTRIC SL, amb NIF B88251442, en la posició jurídica que ostentava l'empresa 
TORTOLA CONSTRUCTED SL, amb NIF B88279179, a l'expedient 19XP0095 que té per 
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objecte el lloguer del local situat al c/Garcilaso, 105-121, on s'ubica el Casal de Gent 
Gran La Palmera, com a conseqüència de la cessió de TORTOLA CONSTRUCTED SL a 
favor de SPARKIA DISTRIC SL. ANUL·LAR la disposició de la despesa de l'esmentat 
expedient adjudicat a TORTOLA CONSTRUCTED SL, amb NIF B88279179, per un import 
de 143.460,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost 2022 i l'aplicació 
D/20200/92011/ 0609. DISPOSAR a favor de l'empresa SPARKIA DISTRIC SL, amb NIF 
B88251442, les quantitats restants de l'esmentat expedient, per un import de 
143.460,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost 2022 i partida D/20200/92011/ 
0609. REQUERIR a SPARKIA DISTRIC SL per tal que formalitzi en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

32. – (20S07497 ) VALIDAR les dates d’inici dels projectes, premiats en la Convocatòria de 
Premis a la Recerca Científica "Fons Covid" publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 4 de gener de 2021 i el 15 de març de 2021, de 
conformitat amb l’informe tècnic i Annex 1 que consta en l’expedient, amb motiu de 
l’endarreriment de l’inici dels projectes durant el mes posterior a l’atorgament del 
premi, tal i com determina el punt 7.1 de la convocatòria dels esmentats premis, com 
a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel 
qual es prorroga l’estat d’alarma del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores 
del dia 9 de maig de 2021 per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-
CoV-2. AMPLIAR a sis mesos el termini màxim per la presentació de la Memòria 
previst al punt 15.7 de la Convocatòria de Premis a la Recerca científica "Fons Covid", 
en aplicació del punt 17 de les Bases de l’esmentada Convocatòria, publicades en el 
BOPB el 6 d’octubre de 2020, pel mateix motiu que en el paràgraf anterior i per tal de 
garantir la igualtat de tractament de totes les persones beneficiàries del premi. 
NOTIFICAR a les persones interessades aquest acord mitjançant la seva publicació al 
BOPB i en la pàgina web de Barcelona Ciència 
(https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/), en compliment del que estableix 
el punt 17 de la Convocatòria. 

Districte de Sants-Montjuïc

33. – (20229202) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Dinamització del 
l’equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb 
objectius d’eficiència social", amb núm. de contracte 22000054, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 703.040,73 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 835.616,37 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 581.025,40 euros i import de l'IVA de 122.015,33 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 308.055,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 308.055,07 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 86.930,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 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.

34. – (20222004) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2022 
de la 19a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d'Hostafrancs en el Districte 
de Sants-Montjuïc. SOTMETRE a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i 
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar 
l'expedient i hi puguin formular,si s'escau,les al·legacions quec reguin adients. TENIR 
per aprovades definitivament les bases particulars en cas que transcorri l'esmentat 
termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el premi 
mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
AUTORITZAR la despesa de 677,00 euros, que anirà a càrrec a la posició pressupostària 
D/48101/33811/0603 de l'exercici de 2022, per a fer front a la disposició i lliurament 
d'aquest premi.

Districte de les Corts

35. – (21C00022) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis que té 
per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, amb 
mesures de contractació pública sostenible, situada al carrer Comandant Benítez núm. 
6 de Barcelona, amb núm. de contracte 21C00022, vist l'informe de la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts de 3 de febrer de 2022, el 
qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, amb tramitació ordinària, 
mitjançant procediment restringit d’acord amb el que estableix l’article 160 i següents 
de la LCSP, no subjecte a la regulació harmonitzada d’acord amb l’article 20 de la 
mateixa llei i amb un pressupost base de licitació de 339.161,06 euros (IVA exempt) i 
un valor estimat de 1.873.837,32 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques així com els seus annexes reguladors del contracte; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA exclòs) de 84.790,27 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711, un 
import (IVA exclòs) de 169.580,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un import (IVA exclòs) de 84.790,26 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit adequat i suficient 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. CONVOCAR 
la licitació per a la seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a partir del 
dia següent a la publicació del corresponent anunci en el Perfil del Contractant de la 
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Districte de Gràcia

36. – (21C00019) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis per a la 
Gestió i explotació del servei de Bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del 
Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, fins al 31 de 
desembre de 2023, amb un cànon anual fix mínim de 15.180,00 euros, amb núm. de 
contracte 21C00019, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment restringit previst a l’article 160 i successius de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, els seus 
annexos i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports 

Districte de Sant Martí

37. – (21004264) ADJUDICAR el contracte núm. 21004264, que té per objecte "Serveis de 
gestió i Programa de Dinamització Sociocultural del Centre Cívic Can Felipa amb 
mesures de contractació pública sostenible" a PROGESS PROJECTES I GESTIO SERVEIS 
SOCIALS, SL amb NIF B59960526 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 822.235,95 euros IVA inclòs, dels quals 679.533,84 euros 
corresponen al preu net i 142.702,11 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 102.778,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 411.117,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0610; un import (IVA inclòs) de 308.340,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. 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 33.976,69 euros. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Carles Pinar, tècnic de gestió de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí. ALLIBERAR la 
quantitat de 65.573,72 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 8.196,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 
32.786,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 24.590,26 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10.30 
hores.
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