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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 27 de maig de 2021

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la Casa Consistorial de la Ciutat de 
Barcelona, el 27 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE GOVERN en sessió 
ordinària, sota la presidència de l’Im. Tinent d’Alcaldia  Jaume Collboni Cuadrado, en 
substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. 
i els Ims. Srs.: 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, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa 
Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. 
Jordi Cases Pallarès, que certifica.

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 20 de maig 
de 2021, 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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

1. – (605.2021.022) El Conseller delegat de BIMSA, en representació del Consell 
d’Administració, el 29 de abril de 2021, ha resolt INICIAR la licitació per a la 
contractació de les Obres d’un equipament de primera acollida per a persones sense 
llar i de la urbanització dels espais exteriors de la parcel·la, així com les obres 
d’enderroc de l’edifici existent, al carrer del Císter núm. 20, al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 1: Obres 
nou equipament i enderroc edificació existent. Lot 2: instal·lacions nou equipament, 
amb un pressupost de licitació de 5.062.820,71 euros, IVA exclòs, que incloent IVA 
ascendeix a la quantitat de 6.126.013,06 euros i un valor estimat de 6.197.970,87 
euros, IVA exclòs i una durada de 19 mesos. 
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Districte d'Horta-Guinardó

2. – (607.2021.007 ) El Conseller delegat de BIMSA, l'11 de maig del 2021, ha resolt: 
ADJUDICAR el contracte de les Obres relatives al projecte executiu de tancament de 
les bateries antiaèries, fase 1 i al projecte executiu d’arranjament i connexió del camí 
que envolta la bateria antiaèria, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible, a la mercantil Certis Obres i Serveis, SAU 
per un import de 629.833,14 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la 
quantitat de 762.098,09 euros i una durada de 7 mesos. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

3. – (20200478-IMSS) Resolució de la Gerenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de 
30/03/2021, que adjudica el contracte de 34 places d’allotjament temporal per a 
homes sense llar, majors de 18 anys, en el Centre d’Estada Limitada i 45 places 
d’acolliment diürn per a homes i dones sense llar, majors de 18 anys, en el servei 
d’acolliment diürn per a persones sense llar, que no poden cobrir les seves necessitats 
bàsiques i que necessiten un període de recuperació/convalescència després d’haver 
passat per una fase aguda de malaltia, post-operatori o accident, amb mesures de 
contractació pública sostenible l’entitat Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, amb NIF 
R0800817I, per un import de 2.849.290,96 euros (exempt d’IVA) i un termini 
d’execució de 24 mesos amb pròrroga de 24 mesos. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

4. – (0293/2021) Resolució de la gerent de l’ICUB, d'11 de maig de 2021, que INICIA la 
tramitació de l'expedient de contractació que té per objecte els serveis d’atenció al 
públic visitant del Reial Monestir Santa Maria de Pedralbes, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb número de contracte 21000261, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert i amb un pressupost 
total de licitació de 406.096,41 euros, IVA inclòs. AUTORITZA la indicada quantitat 
amb càrrec a les partides i pressupost que s’indiquen en el mateix document amb el 
següent desglossament net de 335.616,87 euros de pressupost net i 70.479,54 euros 
d’IVA al tipus impositiu del 21% condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. APROVA les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques reguladores del contracte, i CONVOCA la licitació per a la seva 
adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

5. – (0874/2021) Resolució de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona de 23 
d’abril de 2021 que inicia l'expedient per a la contractació dels serveis de coordinació i 
producció tècnica per la programació del Centre d´Art Contemporani de la Fabra i 
Coats, amb núm. de contracte 21000782, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 939.445,91 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'1.164.602,37 euros. 
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6. – (1191/2021) Resolució del president de l’Institut de Cultura de Barcelona d'11 de maig 
de 2021, que aprova el conveni de col·laboració entre aquest Institut i l’Associació 
Expansió Xarxa Oberta, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció a aquest 
darrer, per import de 48.300,00 euros, pel període des de la data de la seva signatura i 
fins al 31 de desembre de 2021, per a la realització de les activitats de la Xarxa de 
Ràdios Comunitàries de Barcelona. 

b) Informes

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

1. – (159/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Urbanisme de la Gerència 
d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat pública com a docent a l’Escola Sert del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs ‘’Postgrau d’especialització en 
l’administració pública per a tècnics i arquitectes – preparació d’oposicions públiques 
per a arquitecte superior‘’, des de l’11/03/2021 fins al 13/07/2021. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 21 de juny de 2018, que declara d’interès públic la segona activitat 
pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals 
organitzats per administracions i universitats públiques i corporacions de Dret Públic 
(Gaseta Municipal de 29/06/2018). La dedicació professional total entre ambdues 
activitats, la que es proposa autoritzar de docent a l’Escola Sert del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC), i la que es tramita en l’expedient 181/2021 de 
l’exercici de l’activitat privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. Les necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es 
podran veure afectades per la realització de la segona activitat. La present 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. 
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2. – (181/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a 
arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació de la 
mateixa en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional total entre 
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar per compte propi com a arquitecta, i 
la que es tramita en l’expedient 159/2021 de l’exercici de docent a l’Escola Sert del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

3. – (326/2021 IMMB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Armengol i 
Jornet, (mat. 8003135), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació al 
Departament Jurídic de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, on ocupa el lloc 
de Cap de Departament (26FAXCLCD03) i l’activitat pública com a professor associat a 
temps parcial de la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2020-2021 des del 
05/02/2021 fins al 19/06/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. – (0017/21) CONVOCAR la 10a edició dels Premis “Barcelona a l’Empresa Innovadora en 
Organització i Usos del Temps”, segons text que consta a l'expedient, i d’acord amb 
els objectius i criteris establerts en les bases reguladores aprovades per la Comissió de 
Govern d'1 d’octubre de 2020, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 7 
d’octubre de 2020. ORDENAR la publicació de l'esmentada convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província. 
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5. – (20193008) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de setembre de 2021 fins 
el 31 d'agost de 2022, el contracte 19002092-001 que té per objecte "Serveis 
operatius pel control d'accés i manteniment pel bon funcionament dels urinaris 
públics del Districte de Ciutat Vella", adjudicat a l'empresa Integración Social de 
Minusválidos, SL, amb NIF B61098638, per un import total de 162.127,51 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 
54.275,88 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
44.856,10 euros i import IVA de 9.419,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22717/15344 0601; i un import de 107.851,63 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 89.133,58 euros i import IVA de 18.718,05 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del Districte de Ciutat Vella 
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció 
de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

6. – (INV) Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document 
de 27 de maig de 2021. 

7. – (21000849) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'Oficina Tècnica de 
contractacions artístiques per a la gestió de la programació de les activitats artístiques 
centrades en la dinamització del comerç de la ciutat durant el període de Nadal a la 
ciutat de Barcelona, que tindran lloc en diversos espais de Barcelona, entre els dies 25 
de novembre de 2021 i 2 de gener de 2022, amb núm. de contracte 21000849, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d'1.026.630,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
2.545.363,65 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 de 848.454,55 euros i import de l'IVA de 178.175,45 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 285.326,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700, un 
import (IVA inclòs) de 741.304,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; 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 d'Economia i Hisenda. 

8. – (21XC0100) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributaria de 
Catalunya i l´Ajuntament de Barcelona sobre la gestió, la inspecció i la recaptació del 
recàrrec sobre l’impost sobre estades en establiments turístics. FACULTAR a la 
Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, l'Ima. Sra. 
Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del conveni. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 
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9. – (DP-2021-28112) CEDIR a l’Associació Espai d’Inclusió i Formació del Casc Antic l’ús 
privatiu d’un espai de 210,28 m2, desenvolupat en planta baixa i primera, de l’edifici 
de propietat municipal, situat a la finca del carrer del Comerç núm. 42, amb la finalitat 
de destinar-lo a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, especialment, les 
referides a l’acollida, la formació, el diàleg i la participació associativa i ciutadana per 
afavorir la inclusió sociolaboral de la població jove i adulta, sense fer diferència d’edat, 
gènere, origen o nivell econòmic, per un termini de quatre anys des de la seva 
formalització i caràcter onerós, d’acord amb les condicions del document que consta a 
l'expedient, 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. 

10. – (DP-2020-27967) CEDIR l’ús privatiu, mitjançant subarrendament, a l’entitat “Centre 
d’Esplai Servei Campament de Vacances – El Clot” (SCV El Clot), d’un espai determinat 
en planta baixa i inferior del local de la finca del carrer del Concili de Trento núm. 15-
35, amb la finalitat de destinar-lo a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, 
especialment el Projecte Educatiu global per a l’educació d’infants i adolescents en el 
temps lliure, d’acord amb les condicions del document que consta a l'expedient, 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 cessió en document administratiu. 

11. – (DP-2021-28115) CEDIR al Club d’Escacs Ateneu Colón l’ús del local situat al passatge 
de Pere Ripoll núm. 9-11, grafiat en el plànol annex, amb caràcter onerós, per un 
termini de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, per a destinar-lo al desenvolupament 
de les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions annexes, que 
s’aproven; 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 cessió en document administratiu. 

12. – (DP-20211-28090) PRORROGAR amb efectes de 13 de maig de 2021 pel termini que 
finalitza el 31 de juliol de 2022, la cessió d’ús, mitjançant subarrendament, a favor de 
la “Unió Excursionista Sant Martí de Provençals” (NIF: G-59390682), del local 2 situat a 
la planta baixa de la finca de la Rambla de Guipúscoa núm. 52-56, amb la finalitat de 
destinar-lo al desenvolupament de les seves activitats, així com per a 
l’emmagatzematge del material de muntanya, mantenint inalterables la resta de 
condicions aprovades per acord de la Comissió de Govern de 7 de març de 2019 i 
incorporades al contracte de cessió de l’ús de 13 de maig de 2019. 

13. – (DP-2021-28136) ACCEPTAR la posposició de rang de les condicions resolutòries 
establertes per acord de la Comissió de Govern de 9 de gener de 2020 i en escriptura 
de permuta amb la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA (BSAV) formalitzada 
davant el Notari senyor Juan Antonio Andújar Hurtado el 4 de juny de 2020, número 
de protocol 1.209, condicions que graven la finca del carrer Gran de la Sagrera núm. 
32 (registral 63.123 del Registre de la Propietat núm. 10 de Barcelona), en benefici del 
préstec hipotecari a constituir amb Caixabank per import de 3.585.046,04 euros, un 
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tipus d’interès d’euribor més 2,50 per cent i un termini d’amortització de 18 mesos, 
pels adjudicataris de la finca com a resultat del procediment licitatori d’alienació dut a 
terme per BSAV, és a dir, la cooperativa Arauca SCCL, i les societats Prohabit Foment, 
SL, Constructora del Cardoner, SA i Salas Plushabit, SL, per tal de finançar la seva 
adquisició. 

14. – (03-69/2021)  APROVAR l’expedient núm. 3-069/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 592.733,60 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. 
21051491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. – (09/2021-SO_OP) CONVOCAR l’oferta pública d’ocupació parcial i acumulada dels 
exercicis 2019 i 2020, i total de l’exercici 2021, de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, de setanta sis places de la categoria d’auxiliar del verd o serveis auxiliars de 
1r i 2n any, corresponents a 26 places, respectivament, pels anys 2019 i 2020, i 24 
places pel 2021. APROVAR les bases que han de regir la convocatòria de l’oferta 
d’ocupació pública parcial i acumulada dels exercicis 2019 i 2020, i total de l’exercici 
2021, de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de setanta sis places de la 
categoria d’auxiliar del verd o serveis auxiliars de 1r i 2n any per l’exercici de 2021. 
PUBLICAR la present convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així 
com un anunci de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado. 

16. – (20210043D) ADJUDICAR el contracte núm. 21000151, que té per objecte Servei 
d'operadors dels túnels viaris de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible a UTE Operadors Túnels Barcelona, amb NIF U05478516, 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, amb una baixa del 7,5%, pel preu d'1.219.306,33 euros IVA inclòs, dels 
quals 1.007.691,18 euros corresponen al preu net i 211.615,15 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 439.413,42 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504; un 
import (IVA inclòs) de 560.186,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 219.706,71 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22729/15331 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 50.384,56 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 
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formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Eva Peiron. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (20210043AN) ALLIBERAR la quantitat de 98.933,93 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa del contracte que té per objecte el "Servei d’operadors dels túnels viaris de la 
ciutat de Barcelona" i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 98.933,93 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

18. – (21XC0122) APROVAR el protocol d'actuació entre el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per la implantació de panells fotovoltaics al 
polígon de la Zona Franca de Barcelona. FACULTAR el Regidor d'Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, Im. Sr. Eloi Badia Casas, per la seva signatura. NOTIFICAR la seva 
aprovació als interessats. 

Districte de Ciutat Vella

19. – (1BC 2019/169) APROVAR inicialment el Projecte executiu de millora del Parc de la 
Ciutadella de Barcelona en l’àmbit del pg. Joaquim Renart, els jardins Josep Fontseré, 
el pg. dels Til·lers i el sector central, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte (ITP) que figura a 
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 3.699.065,39 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

Districte de Sants-Montjuïc

20. – (03-2019LL38508) CONCEDIR la llicència d’obres majors a Iosa Inmuebles, SL, per a 
l’execució d’obres majors a l’emplaçament situat a pg. Zona Franca 28-32, c. Encuy 13-
15, consistents en la construcció d’un edifici d’oficines d’obra nova de S2+S1+PB+9PP 
amb una superfície construïda de 32.080’50 m2. L’edifici es destina íntegrament a 
oficines, exceptuant la Pb on s’hi ubica un local comercial i els accessos. En resulta un 
total de 234 places d’aparcament per a cotxes, 74 places d’aparcament de motos i 185 
places d’aparcament per a bicicletes. Amb les següents CONDICIONS PARTICULARS DE 
LA LLICÈNCIA: Les assenyalades en la llicència de primera fase 03-2019LL38508/1 
concedida el 5/10/2020. Abans de l'inici de les obres: - Cal aclarir a l’Agència de 
l’Energia com s’ha tingut en compte en el balanç energètic la recuperació de les 
unitats de clima. Manca completar la documentació tècnica del fabricant que 
reflecteixi el percentatge de recuperació així com la temperatura que es pot assolir 
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per l’ACS en funció de la temperatura de refrigeració, i aportar una revisió mensual de 
demandes de refrigeració, temperatura de refrigeració i la temperatura d’ACS assolida 
que s’hagin utilitzat per a calcular la recuperació indicada per a cada mes a la taula 
d’emissions i consum del sistema alternatiu BCA.- Caldrà aportar document 
d'acceptació signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació 
dels residus d'obra separats per tipus, segons allò establert a la disposició final 
primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Les que es derivin de l’informe de 
Ferrocarrils sol·licitat. En el transcurs de les obres: - Tots els usos de les plantes baixa i 
primer soterrani, diferents de l’ús administratiu, hauran de ser subsidiaris del principal 
de l’edifici o conformar un sector d’incendis independent. - Cal donar compliment als 
comentaris de la Comissió d’Arquitectura de 29/01/2020 (01/2020), ja que es 
vinculant. - La ventilació de l'aparcament s'ajustarà al previst a l'apartat “3.1.4 
Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio” del Document Bàsic 
“Salubridad: HS 3 Calidad del aire interior” del CTE, a l’apartat 8 “Control del humo de 
incendio” del Document Bàsic “Seguridad en caso de incendio: SI 3 Evacuación de 
ocupantes” del CTE i a l’article 23-2 Garatges i aparcaments de l'Ordenança de Medi 
Ambient de Barcelona. - L'alçada sota conductes de ventilació de l'aparcament, no pot 
ser inferior a 2,20 m. - Les preses d'aire d'aportació a l'aparcament s'han de situar a 
una alçada suficient per a no produir molèsties als vianants. - S'haurà de garantir un 
itinerari practicable que uneixi els espais destinats a aparcament amb la via pública 
independent de l'accés de vehicles, per tal de complimentar la normativa vigent en 
matèria de supressió de barreres arquitectòniques i d'aparcaments. - Pel que fa a 
l'aparcament, cal implementar com a mínim una estació de recàrrega per cada 40 
places, per tal d'assolir el compliment de la disposició addicional primera del Reial 
decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics», quant a previsió de càrrega de vehicles en empreses. -
Les places de bicicletes hauran de disposar d’ancoratges necessaris per tal ús. - Cal 
posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró o 
al localitzar una Xarxa de desguàs. Alhora, cal seguir el protocol establert per BCASA 
quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres. En la primera ocupació: - Caldrà 
justificar el compliment de totes les condicions de la llicència. - Caldrà haver reposat 
els possibles elements urbanístics afectats. - Lliurar certificat de gestió de residus 
generats, segons allò establert a la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, 
de 6 d'abril. - Lliurar final d'obra visat i la documentació de l'obra executada, 
declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació 
establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les 
Obres aprovada el 25/02/2011. Als plànols de l'obra executada caldrà reflectir la 
justificació de la normativa d'habitabilitat aplicable, així com la referent a instal·lacions 
de seguretat en front el risc d'incendi. - Per exercir l'activitat caldrà obtenir les 
corresponents autoritzacions i aportar la documentació requerida en l’article 6 de 
l’ORPCI/08 i, si correspon, el pla d’autoprotecció. - En el cas de les zones definides com 
a locals sense ús, quan en llicències d’activitats futures se’n defineixi l’ús, aquest no 
podrà superar l’ocupació definida al projecte. - Presentar davant l’Agència de l’Energia 
de Barcelona la documentació tècnica corresponent a la instal·lació de bomba de calor 
i solar fotovoltaica. - Caldrà aportar totes les certificacions exigides per les 
reglamentacions tècniques en matèria de seguretat industrial per a les diferents 
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instal·lacions de l'activitat (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització, 
Calefacció i ACS, etc.). Tanmateix, s'haurà d'aportar contracte de manteniment amb 
empresa autoritzada per aquelles instal·lacions en les que aquest manteniment sigui 
preceptiu. - S’hagin efectuat les obres d’urbanització i la servitud de pas lliure que 
marca el PMU. - D’acord a la disposició transitòria primera de l’Ordenança del medi 
ambient de Barcelona (BOPB 2/5/11), caldrà donar compliment als requeriments 
establerts a l’article 45-1.4 de la citada ordenança relatiu a la comprovació de 
l’aillament acústic real després de l’execució de l’obra i abans de l’atorgament de la 
llicència/comunicat de primera ocupació. Altres condicions: - La llicència no inclou la 
col·locació la de tanques de precaució o altres elements o mitjans auxiliars, ni 
ocupacions de via pública o guals, que requereixin permisos especials, els quals se 
sol·licitaran a districte. Tampoc contempla ni autoritza la instal·lació de rètols, per els 
quals s'haurà de demanar la corresponent autorització municipal. Les que escaiguin de 
les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini 
d'execució de les obres: 36 mesos. 

Districte de les Corts

21. – (21obo38) APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització de la zona verda de la 
Colònia Castells (compresa entre els carrers Montnegre, Equador, Taquígraf Serra i 
Entença), al Districte de Les Corts, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte de 25 de gener de 2021, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 
3.058.105,43 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò 
que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, 
durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci 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. 

22. – (21PL16843) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial 
de Millora Urbana per a la parcel·la del carrer Panamà 21, a Pedralbes; promogut pel 
Sr. Sergio Ferrer Salat Serra Di Migni, atesa l’existència de motius determinants, 
fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 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 
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. 
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Districte d'Horta-Guinardó

23. – (20SD0083PU) DESESTIMAR els recursos de reposició interposats pel Sr. Mariano 
Serrano Sancho en nom i representació de “EL POU Grup Estudis La Vall d’Horta i la 
muntanya Pelada” i pel Sr. Mokhtar Ayouni Ouchem en representació de l’Associació 
de veïns i veïnes d'Horta, contra l’acord de la Comissió de Govern de 26 de novembre 
de 2020 pel qual es va resoldre, entre d’altres, aprovar definitivament el “Projecte 
executiu d’urbanització del carrer i jardins a la Baixada de Can Mateu, entre els carrers 
Llobregós i Granollers”, promogut per Tuemon Consulting, SL, d’acord amb l’informe 
de la Direcció de Serveis Jurídics de 18 de maig de 2021 que figura a l’expedient 
administratiu i que a efectes de motivació es dona per reproduït. PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de 
més circulació de la província. NOTIFICAR-LO a les parts interessades en aquest 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

24. – (20PL16803) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 95.1 de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de la tramitació del Pla Especial Urbanístic d’ordenació volumètrica, 
definició del tipus d’equipament i titularitat privada de la finca situada al carrer Camil 
Oliveras núm. 2-18, promogut per Caversa, SL; atesa l’existència de motius 
determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla, PROCEDIR 
a l’arxiu de les actuacions i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (7BD 2016/140) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de la plaça 
Font d’en Fargues, al barri de la Font d’en Fargues, al Districte d’Horta-Guinardó, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura 
a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.884.735,97 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 
(TRLLMRLC); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions 
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de 
Baixa Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales, SL que inclou el projecte executiu; 
FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el 
conveni específic que apliqui a les circumstàncies 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 i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
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Districte de Nou Barris

26. – (8BD 2021/017) APROVAR definitivament el Projecte executiu, memòria ambiental i 
estudi de seguretat i salut de la modificació de la sala de màquines del llac del Parc 
Central de Nou Barris, al Districte de Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 878.012,30 euros, el 
21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i 
servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de 
Baixa Tensió, Mitja Tensió, Cel·les, CCMM, CT i FACULTAR el Gerent del Districte de 
Nou Barris per a formalitzar els convenis; 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 DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

27. – (20180210) RATIFICAR l'aixecament total de la suspensió del contracte número 
18004522-006 que té per objecte la gestió del Servei de Sales d’Estudi de 
Barcelona des del dia 10 de maig de 2021 de conformitat amb l’acta d’aixecament de 
la suspensió del contracte signada el 5 de maig de 2021. NOTIFICAR el present acord al 
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (20180210) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 
18004522-005 que té per objecte la Gestió del Servei de Sales d’Estudi de Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible, per un període comprès des del 
10.06.2021 fins el 30.04.2022, adjudicat a l’entitat Fundació Pere Tarrés, amb NIF 
R5800395E, per un import total de 315.142,21 euros (IVA exempt), 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 117.810,17 euros, IVA exempt, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient a l'esmentat pressupost. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 197.332,04 euros, IVA 
exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

29. – (20210162) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Cruz Roja 
Española a Barcelona, amb NIF núm. Q2866001G, per a l’execució del projecte 
anomenat “Envelliment actiu Covid-19 Creu Roja 2020-2021", amb la finalitat de 
promocionar l’envelliment actiu, autònom i saludable mitjançant el desenvolupament 
d’activitats virtuals que permetin evitar l’empitjorament de la situació de soledat i 
aïllament que ocasiona la situació d’emergència provocada per la Covid-19 entre les 
persones grans de la ciutat de Barcelona, que instrumenta l’atorgament de la
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, de conformitat amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
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Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 40.000,00 euros, equivalent al 
50% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 80.000,00 euros i 
amb una durada fins al 07/05/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d’interès públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat Cruz Roja Española a Barcelona, amb NIF 
núm. Q2866001G, la despesa total de 40.000,00 euros, equivalent al 50% del cost 
total del projecte (80.000,00 euros) a càrrec de la partida D/0200/23231/48903, del 
pressupost de l’any 2021 de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran. REQUERIR 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des 
del 7/05/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació 
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. 

30. – (20210163 SURT) APROVAR, el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament 
de Barcelona i l’entitat Surt. Fundació de Dones, Fundació Privada, amb NIF 
G64404213 (SURT), per a l’execució del projecte Covid TEH-2020/21 Projecte 
extraordinari per l’impacte de la pandèmia de Covid-19 en l’atenció social, psicològica 
i laboral de dones víctimes de tràfic d’éssers humans, amb la finalitat de donar 
resposta a dones víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació per tal que puguin 
iniciar un procés de recuperació psicològica i personal que els permeti a curt, mig o 
llarg termini, inserir-se en el mercat de treball formal, que instrumenta l’atorgament 
de la subvenció de concessió directa de caràcter excepcional, de conformitat amb els 
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal el 17 de desembre de 2010, per un import de 63.138,00 euros, 
equivalent al 90% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 
70.153,33 euros i amb una durada fins al 9/05/2021. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic i social justificades en l’informe que 
consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l’entitat Surt. Fundació de 
Dones, Fundació Privada, amb NIF G64404213 (SURT), la despesa total de 63.138,00 
euros, equivalent a un 90% de l’import total del projecte, que és de 70.153,33 euros 
amb càrrec a la partida 0200 48903 23172 del pressupost de l’any 2021 de la Direcció 
de Feminismes i LGTBI. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 mesos, a comptar des del 9/05/2021, data de finalització del projecte 
subvencionat, presentin la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, 
Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els 
documents que se’n derivin. 

31. – (20210163 ADORATRIUS) APROVAR el Conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Sicar. Adoratrius Esclaves del Santíssim 
Sagrament de la Caritat, amb NIF núm. R5800581J (ADORATRIUS), per a l’execució del 
projecte Covid TEH-2020/21 Projecte extraordinari per l’impacte de la pandèmia de 
Covid-19 en l’atenció social, psicològica i laboral de dones víctimes de tràfic d’éssers 
humans, amb la finalitat de donar resposta a dones víctimes de tràfic amb finalitats 
d’explotació per tal que puguin iniciar un procés de recuperació psicològica i personal 
que els permeti a curt, mig o llarg termini, inserir-se en el mercat de treball formal, 
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que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre de 2010, 
per un import de 63.138,00 euros, equivalent al 86,83% del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 72.712,90 euros i amb una durada fins al 9/05/2021. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic i social 
justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor, 
de l’entitat Sicar. Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament de la Caritat amb NIF 
núm. R5800581J (ADORATRIUS), la despesa total de 63.138,00 euros, equivalent a un 
86,83% de l’import total del projecte, que és de 72.712,90 euros amb càrrec a la 
partida 0200 48903 23172 del pressupost de l’any 2021 de la Direcció de Feminismes i 
LGTBI. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, 
a comptar des del 9/05/2021, data de finalització del projecte subvencionat, presentin 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta d’Alcaldia de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. 

Districte de Sant Martí

32. – (20003793) ADJUDICAR el contracte núm. 20003793, que té per objecte la "Gestió i 
dinamització dels Casals de Gent Gran del Districte de Sant Martí: Parc del Clot, Joan 
Casanelles, Quatre Cantons, Taulat-Can Saladrigas, Verneda Alta, Sant Martí, Joan 
Maragall, Ca l’Isidret, i Parc Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible" 
a Esport3 Serveis Alternatius, SL, amb NIF B62068713, 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 d'1.403.634,63 euros IVA inclòs, dels 
quals 1.276.031,48 euros corresponen al preu net i 127.603,15 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 364.128,19 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610; un 
import (IVA inclòs) de 701.741,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610; un import (IVA inclòs) de 337.764,92 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 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 63.801,57 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 la Sra. Pilar Moros, Coordinadora sectorial, programes i 
equipaments de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, fins cobrir la plaça 
vacant del tècnic/a referent de gent gran del districte de Sant Martí. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Nou Barris

33. – (21001600) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Suport a les 
comunitats de veïns/veïnes i d’intervenció a l’espai públic al Districte de Nou Barris, 
2021-2023, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
21001600, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 797.853,84 euros (IVA inclòs al tipus 10%), i un 
valor estimat de 725.321,67 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb el següent desglossament: un import (IVA 
inclòs) de 235.729,55 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació 
pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 435.193,00 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/227.19/232.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/227.19/153.61/06.08 i un 
import (IVA inclòs) de 96.931,29 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08, sotmès a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents posteriors 
a l'actual. DONAR-NE COMPTE 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 11,30 h.
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