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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE JULIOL DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 2 de juliol de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (014-2020-SG)  INFORMAR,  en  el  marc  de  l’acord  de  7  de  juny  de  2013,  sobre
participació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  les  iniciatives  normatives  de  la
Generalitat de Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta
Municipal  de  Barcelona,  en  desenvolupament  de  l’article  3  c)  del  Reglament  de  la
Comissió Mixta Generalitat  de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per  a  la  revisió  i
desplegament  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona,  el  posicionament  de  l’Ajuntament
de Barcelona en relació amb la iniciativa normativa següent: Memòria preliminar de
l‘Avantprojecte  de  llei  de  la  transició  energètica  de  Catalunya  i  de  transformació  de
l’Institut  Català  d’Energia  (ICAEN)  en  l’Agència  Catalana  d’Energia,  en  els  termes  dels
informes  elaborats  pels  Serveis  Jurídics  Municipals  que  consten  a  l’expedient  i  que
constitueixen la seva motivació. NOTIFICAR a la Secretaria de la Comissió Mixta
Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona per a la revisió i desplegament de
la Carta Municipal de Barcelona el present acord, així com els informes esmentats,
relatius al posicionament municipal sobre aquesta iniciativa normativa.

2. – (20/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia González
Martínez (mat. 77680) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
programa, amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb
destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on
ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura - llicències i inspecció
(20FA2BIBA05), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta 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,  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
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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. – (2020/168) AUTORITZAR la compatibilitat del Sr. Joan Torras Clarasó (mat. 3002624)
entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la categoria
professional  de  Professor  de  Música,  amb  destinació  a  l’EMM  de  Sant  Andreu  de
l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona  d'aquest  Ajuntament,  desenvolupant  el
lloc  de  treball  de  Professor  de  Música  (24FA1BIBA01),  i  l’activitat  pública  com  a
professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona, pel curs 2019-2020 i fins el
31 d'agost de 2020. 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
demés 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. – (16001694-002 (0366/16)) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.10.2020
fins el 31.03.2021, el contracte 16001694-002 que té per objecte el lloguer de 19
vehicles de flota modalitat renting, adjudicat a l'empresa Ald Automotive, SA, amb NIF
A80292667, per un import total de 84.554,60 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
informes i la documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 42.277,30 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 34.939,92 euros i import IVA de 7.337,38 euros amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 42.277,30 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 34.939,92 euros i import IVA de 7.337,38
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 9 de juliol de 2020.

6. – (0296/20) APROVAR l'adhesió als cinc lots de l’Acord marc de  serveis de col·laboració
amb  la  intervenció  en  les  actuacions  d’auditoria  pública  i  control  financer  de
subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.06)
 tramitat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), com a ens
instrumental  de  l’Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM),  de  l’Ajuntament  de
Barcelona i els seus ens vinculats i/o dependents. Comunicar aquest acord, pels seus
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efectes  i  coneixement,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  Comarques  i  al  Consorci
Català  pel  Desenvolupament  Local.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió
d’Economia i Hisenda.

7. – (3-061/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-061/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 555.764,77 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.
20062991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

8. – (3-062/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-062/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 2.000.000,00 euros, per fer front a despeses del
projecte  “Bonus  Cultural”  segons  Conveni  de  col·laboració  amb  l’Associació
d’Empreses de Teatre de Catalunya, l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, la
Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de Llibreters de Catalunya i el Gremi de
Cinemes de Catalunya, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.
20063091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

9. – (3-063/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-063/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  8.132.147,38  euros,  per  fer  front  al
rescabalament  de  despeses  de  l’Institut  Municipal  de  Serveis  Socials  produïdes  pel
COVID-19,  de  conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions
pressupostàries  que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20070191;  i
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

10. – (1BD 2019/174) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu de
reurbanització de la plaça Sant Miquel, barri Gòtic, al districte de Ciutat Vella, de
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  d’Obra  i  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures  de BIMSA i  de l’Informe Jurídic  de BIMSA que figuren a  l’expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 2.048.735,03 euros, el 21%
d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
oferta per l’adjudicatari (1.668.637,18 euros, IVA inclòs),  l’import de les modificacions 
(331.226,79 euros,  IVA inclòs,  que representen el  19,85 % d’increment sobre l’import
adjudicat del projecte), i les anul·lacions i noves escomeses de la font, reg, enllumenat
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públic, quadre de festes i Bicing (8.349 euros, IVA inclòs), retirada de Bicing (2.499,13
euros, IVA inclòs), connexions IMI (12.275,40 euros, IVA inclòs), i el control de qualitat
(25.747,53  euros,  IVA  inclòs).  Modificacions  tècniques  relatives  a  l’enderroc  de
paviment amb presencia de serveis, neteja de paviment pedra sorrenca de restes de
morter,  connexió de nous embornals a col·lector existent, paviment de roca sorrenca i
modificacions  de  la  barrera  d’accés  àmbit  edifici  Novíssim;  PUBLICAR aquest  Acord  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Districte d'Horta-Guinardó

11. – (07gu12)  INCOAR  el  procediment  previst  a  l’article  107  de  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  las  administracions  públiques  a
l’objecte de declarar lesiu l’acte presumpte que per silenci administratiu positiu estima
la retaxació sol·licitada per la societat UNICOMPTA, SL el passat 29 de juliol de 2016,
sobre la finca situada al passeig Maragall núm. 383-389 amb el carrer Frederic Rahola
núm.  2  (Can  Fargas),  d’acord  amb  la  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya de 8 de juny de 2020 que estima el recurs contenciós administratiu
interposat  per  la  citada  societat  contra  l’acord  del  Jurat  d’Expropiació  de  Catalunya
d’11 de juliol  de 2017 i  que declara el  dret de l’actora a que el Jurat d’Expropiació de
Catalunya tramiti i resolgui la seva sol·licitud de retaxació, en base als motius
consignats  a  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut
Municipal  d’Urbanisme  de  Barcelona  de  19  de  juny  de  2019,  que  a  efectes  de
motivació  s’acompanya  al  present  i  es  té  per  íntegrament  reproduït;  SUSPENDRE
l’execució  de  l’acte  presumpte  estimat  per  silenci  administratiu  del  que  s’incoa  la
declaració  de  lesivitat  d’acord  amb l’article  108  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
procediment administratiu comú de las administracions públiques; SOL·LICITAR al Jurat
d’Expropiació de Catalunya que suspengui la tramitació i resolució de la retaxació de la
finca situada al passeig Maragall, 383-389 (Can Fargas) fins la resolució del present
procediment  de  declaració  de  lesivitat,  d’acord  amb  la  suspensió  de  l’execució
acordada; DONAR TRASLLAT del present acord als interessats atorgant-los un termini
de deu dies hàbils per a què puguin presentar al·legacions

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

12. – (20200067) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei per a la gestió, impuls i
dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a la ciutat de Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001649,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 480.272,05 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
856.386,61 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 396.919,05 euros i import de l'IVA de 83.353,00
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 120.068,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200, un import (IVA inclòs) de 120.068,01
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23252 0200, un import (IVA inclòs) de 240.136,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors
a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article 103
de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sants-Montjuïc

13. – (20209201) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions del
contractista previstes a la modificació contractual aprovada el 28 de maig de 2020 per
la Comissió de Govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la pandèmia
del COVID-19, restablint les prestacions originàries objecte del contracte núm.
19005024 que té per objecte el  servei de dinamització de l’equipament i  prestació de
serveis  socioculturals  del  Centre  Cultural  Albareda,  donat  l’aixecament  de  les
restriccions  establertes  per  les  mesures  complementàries  a  l’establiment  de  l’estat
d’alarma,  pel  període  comprès  entre  el  15  de  juny  de  2020  i  el  10  de  març  de  2021,
adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura,  SL,  amb NIF B63033740, d’acord amb l’article
205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic; i DONAR
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport.

14. – (20179203) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions del
contractista previstes a la modificació contractual aprovada el 28 de maig de 2020 per
la Comissió de Govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la pandèmia
del COVID-19, restablint les prestacions originàries objecte del contracte núm.
16005733 que té per objecte la gestió i  dinamització de l’equipament municipal  Espai
Musical La Bàscula (Espai Jove) del Districte de Sants-Montjuïc, donat l’aixecament de
les restriccions establertes per les mesures complementàries a l’establiment de l’estat
d’alarma,  pel  període  comprès  entre  el  15  de  juny  de  2020  i  el  2  de  febrer  de  2021,
adjudicat  a l'empresa Tasca Serveis  d'Animació,  SL,  amb NIF B59533190,  d’acord amb
l’article  107.1.c  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i DONAR COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Andreu

15. – (15003777) RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial de l’execució del contracte
número  15003777  que  té  per  objecte  la  gestió  del  servei  d’informació  i  dinamització
del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu des del dia 26 de juny de
2020,  sense  perjudici  del  reconeixement,  si  s’escau,  de  la  indemnització  que
correspongui satisfer al contractista pel temps que el contracte ha romàs suspès, la
qual es tramitarà pel procediment corresponent. NOTIFICAR aquesta resolució al
contractista.
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16. – (18003066L04-002)  RATIFICAR  l'aixecament  de  la  suspensió  parcial  de  l’execució  del
contracte número 18003066-Lot 4 que té per objecte la gestió del Centre Cívic la
Sagrera des del dia 17 de juny de 2020 sense perjudici del reconeixement, si escau, de
la indemnització que correspongui satisfer al contractista pel temps que el contracte
hagi romàs suspès, la qual es tramitarà pel procediment corresponent. NOTIFICAR
aquesta resolució al contractista.

17. – (18003066L05-002)  RATIFICAR  l'aixecament  de  la  suspensió  parcial  de  l’execució  del
contracte número 18003066-Lot 5 que té per objecte la gestió del Centre Cívic de
Navas des del dia 17 de juny de 2020 sense perjudici del reconeixement, si escau, de la
indemnització que correspongui satisfer al contractista pel temps que el contracte hagi
romàs suspès, la qual es tramitarà pel procediment corresponent. NOTIFICAR aquesta
resolució al contractista.

EL SECRETARI GENERAL

 


		2020-07-09T13:08:18+0200
	Barcelona
	CPISR-1 C Jordi Cases Pallares
	Comunicació




