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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE MAIG DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 7 de maig de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 14 de maig de 2020.

2. – (0240/20) APROVAR el conveni marc de col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i  la  Fundació  Barcelona  Comerç,  Unió  d’Eixos  Comercial  Turístics  Barcelona  Oberta,
Associació  Catalana  de  l’Empresa  Familiar  del  Retail  (COMERTIA),  PIMEC-Comerç,
Foment del Treball-COMERÇ, Gremi de Restauració de Barcelona, Consell de Gremis de
Barcelona i Associació de Professionals Especialitzats en Serveis a l’Alimentació Fora de
la Llar (APESAFH), per al desenvolupament de l’acció de distribució de material per a la
protecció  de  l’activitat  del  sector  comercial  i  de  la  restauració  de  la  ciutat  de
Barcelona; FACULTAR l'Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Regidora de Comerç,
Mercats, Consum, Regim Interior i Hisenda per a la signatura d'aquest conveni, així
com la de tots aquells documents que se'n derivin.

3. – (3-040/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-040/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  761.196,69  euros,  per  fer  front  a  despeses  pel
desenvolupament  de  serveis  tecnològics  de  la  Gerència  d’Àrea  d’Ecologia  Urbana,  de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que  consta  a  l’expedient,  referència  comptable  núm.  20050491;  i  PUBLICAR  aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.

4. – (3-041/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-041/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 696.000,00 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.
20050591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

5. – (19XCO384)  APROVAR l’acord  a  subscriure  entre  la  Gerència  Urbanística  GU Port  Vell
de  l’Autoritat  Portuària  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona   per  la  gestió
compartida de l'espai públic situat al sector Ponent de la platja de San Sebastià i al
sector Nova Bocana del Port de Barcelona. FACULTAR al gerent de Medi Ambient i
Serveis Urbans, Sr. Frederic Ximeno Roca, per la seva signatura. NOTIFICAR la seva
aprovació als interessats.

Districte d'Horta-Guinardó

6. – (20SD00043PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d'urbanització del passatge comprès entre els
carrers de Fastenrath i Arenys, sòl qualificat de Zona Verda (Clau 6a) inclòs en l'àmbit
del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums i concreció d’alineacions i rasants als
carrers Fastenrath 43-53 i Arenys 50-58 (aprovat definitivament pel Plenari del Consell
Municipal en sessió de 21 de març de 2003 i publicat als efectes de la seva executivitat
al  BOPB  de  12  d'abril  de  2003),  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (amb
classificació  B)  de  4  de  març  de  2020  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  a
aquests efectes es dona per reproduït, promogut per Focomin Residencial, SL amb un
pressupost  d'1.439.938,54  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 diari dels de més circulació de
Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

7. – (20PL16781) APROVAR, de conformitat amb l’informe jurídic de la Direcció d’Actuació
Urbanística, que consta a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació, el
Conveni urbanístic corresponent a l’àmbit delimitat pels Carrers de Sinaí, de Natzaret i
de Samaria; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat;  i  FACULTAR  a  la  Segona  Tinenta  d’Alcaldia  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
competent en matèria d’urbanisme, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com
la de tots aquells documents que se’n puguin derivar.

Districte de Sant Andreu

8. – (20SD0042PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el  Projecte d’Urbanització del Passeig de la Verneda 108-138,
inclòs  dins  l’àmbit  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  del  sector  Sant
Andreu-Sagrera  de  Barcelona  (aprovada  per  acord  de  la  Subcomissió  d’Urbanisme  de
Barcelona de 12 de desembre de 1996, publicat als efectes de la seva executivitat en el
DOGC de  29  de  gener  de  1997)  promogut  per  Acciona  Inmobiliaria  SLU,  d’acord  amb
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l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 31 de març de 2020 que figura a
l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dona  per  reproduït,  amb  un
pressupost  d'1.485.887,85  euros,  el  21%  de  l’impost  del  valor  Afegit  (IVA)  inclòs,  de
conformitat amb allò establert als 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 diari dels de més circulació de
Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

9. – (20PL16767) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament
docent situat al passeig Mollerussa 71-77, al Districte de Sant Andreu de Barcelona;
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; 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.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

10. – (20180259) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte
18003127-002 que té per objecte la gestió i desenvolupament del projecte VinclesBcn i
el subministrament de 2.000 tauletes, servei de manteniment de 3.000 tauletes i 3.000
connexions a internet, durant el termini comprès entre els dies 1 de juliol de 2020 i 31
de desembre de 2020, adjudicat a l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios SLU
Vodafone España, SAU I Electroni, amb NIF U67369173, per un import total de
961.069,90  euros  (IVA  inclòs),  d’acord  amb  el  que  estableix  la  clàusula  3  del  plec  de
clàusules  administratives  particulars,  i  atesa  la  conformitat  del  contractista,  d’acord
amb el que estableixen els articles 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26
de febrer de 2014 i 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 961.069,90 euros, inclòs el 10% i el 21% d’IVA segons la prestació, del 21% en el cas
de subministrament de tauletes i amb el manteniment dels preus unitaris fixats en
l’adjudicació del contracte, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 844.659,91 euros i
import IVA de 84.465,99 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23033 0200; un import net de 26.400,00 euros i import IVA de 5.544,00 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200. REQUERIR
l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

EL SECRETARI GENERAL
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