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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 2 d'abril de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control ubicada a la Sala Lluís Companys de la
Casa  Consistorial  de  la  Ciutat  de  Barcelona,  el  2  d'abril  de  2020,  s’hi  reuneix  la
COMISSIÓ DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada
Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado,
Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, 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 i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel
Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Laura Pèrez Castaño i Margarita Mari Klose.

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

El  Secretari  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els  assistents  a  la
sessió mitjançant el sistema de videoconferéncia gestionat des de la referida sala
virtual i acredita l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.30
h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 26 de
març de 2020, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S'APROVA.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
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. – (215/20 ) APROVAR l’adhesió a l’Acord marc dels Serveis de Vigilància I Seguretat (Ccs
2017 4)  de la Generalitat de Catalunya, en atenció a la petició efectuada per la
Direcció de Logística i Manteniment de la Gerència de Recursos.  DONAR COMPTE
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d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  Ciutadania,  Participació,
Seguretat i Prevenció.

2. – (12/2020) RATIFICAR  el conveni signat el 24 de març entre l'Ajuntament de Barcelona
i Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) pel qual s'encarrega a aquesta Societat la
contractació del material de protecció necessari per preveure o pal·liar els efectes i
contagis  dels  virus  COVID-19,  mitjançant  la  tramitació  d’emergència  prevista  en  el
Decret d’Alcaldia S1/D/2020-421 d’11 de març.

3. – (inversions)  Informar  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 2 d'abril de 2020

4. – (214/20 ) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Gestora de Conciertos para la
contribución a los Servicios de extinción de incendios IAE i l´Ajuntament de Barcelona
per a la liquidació i recaptació de les contribucions especials pels serveis establerts
d´extinció d´incendis. FACULTAR al Primer Tinent d´Alcaldia, l'Ilm. Sr. Jaume Collboni
Cuadrado, per a la signatura del conveni. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
d´Economia i Hisenda.

5. – (01SUBV2020)  APROVAR  inicialment  les  bases  reguladores  per  a  l’atorgament  d’un
ajut  associat  a  l’habitatge  habitual  per  a  les  persones  i  famílies  en  situació  de
vulnerabilitat social. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies
hàbils a partir del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.TENIR-LES  PER  definitivament  aprovades,  sempre  que  no  s’hagin  formulat
al·legacions  durant  el  període  d’informació  pública  que  facin  necessària  la  seva
modificació. PUBLICAR el text definitiu de les bases particulars al Butlletí Oficial de la
Província  i  en  el  Tauler  d’Anuncis  de  l’Ajuntament,  així  com  la  inserció  d’una
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal.

6. – (3-027/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-027/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  176.638,00  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. 20032491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

7. – (3-028/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-028/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  13.900.000,00  euros,  per  fer  front  a  despeses
de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de conformitat
amb la  documentació  i  amb la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que consta  a
l’expedient,  referència  comptable  núm.  20032591;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Economia i Hisenda.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

8. – (20160001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte  15001935-004  que  té  per  objecte  els  Serveis  d’assistència  tècnica  per  a
l’elaboració  i  redacció  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  assistència  en  la  fase
d’anàlisi  d’ofertes  i  accions  de  seguiment  de  la  posada  en  marxa,  i  implantació  del
contracte  de  serveis  de  neteja  de  l’espai  públic  i  recollida  de  residus  municipals  a  la
ciutat de Barcelona, adjudicat a l'empresa UTE LOVIC-LKS, amb NIF U66670654, per
un import màxim de 29.946,11 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 29.946,11 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 29.946,11 euros a l'aplicació pressupostària
D/22732/16312 0502. FIXAR en 1.237,44 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de 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 d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

9. – (0008/18) PRORROGAR per un període comprès des del 25.04.2020 fins al 24.04.2022,
el contracte 17004693-002 que té per objecte la gestió del Programa Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar per a persones estrangeres, amb mesures
de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Progess Projectes i Gestió de
Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, per un import total d'1.406.322,94 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
199.220,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 181.109,21 euros i
import IVA de 18.110,92 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 503.941,32 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 458.128,47
euros i import IVA de 45.812,85 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 703.161,49 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
639.237,72 euros i import IVA de 63.923,77 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23161 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2021. REQUERIR l'adjudicatari per formalitzar el contracte 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.
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10. – (20200135 HAB) APROVAR l'acord de pròrroga del conveni de col·laboració
institucional en matèria d'habitatge signat el de 25 de novembre de 2016 amb  l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona i l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya,  a fi
i efecte d'allargar la seva durada fins el 31 de desembre de 2023. APROVAR la tercera
addenda amb aportació econòmica al conveni abans esmentat entre
les administracions i públiques i entitats signatàries, per a l'actualització i establiment
de les condicions tècniques i financeres associades a l'OBH per l'anualitat 2020 amb
una aportació econòmica de 87.308,72 euros, la qual suposa un 25% del pressupost
total de 349.234,88 euros a satisfer entre totes les parts, a través de l'Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona mitjançant una encomana de
gestió amb el Consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
FACULTAR la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona per a
la seva signatura, així com dels actes, acords específics o addendes que se'n derivin.
PROCEDIR a la seva inscripció en el Registre de Convenis de conformitat amb l'article
14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015. DONAR-NE COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

11. – (20200064) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del Servei per
Adolescents i Famílies (SAIF), amb núm. de contracte 20000589, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 923.421,31 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.357.895,68 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 839.473,92 euros i import de l'IVA de 83.947,39 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 461.710,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200, un import (IVA inclòs) de 461.710,65
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 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’aquesta  resolució  a  la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

12. – (13/2020) APROVAR el conveni de cooperació entre el Servei Català de la Salut, el
Consorci  Sanitari  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  l’habilitació
d’equipaments com a extensions provisionals dels hospitals de referència de la ciutat
per atendre les necessitats de les persones contagiades pel COVID-19; FACULTAR a la
gerent  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i  Comunitat  per  aprovar  totes  les
actuacions derivades de l’aprovació del present conveni.
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Districte de Sant Martí

13. – (SJ-20-021) APROVAR el conveni de col·laboracló entre I'Ajuntament de Barcelona
(Districte de Sant Martí) i l'Escola Joso Centre de Còmic i Arts Visuals, per fixar els
termes de la seva participació en la 5a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per
a la prevenció i eradicació de la violència masclista (convocatòria 2020), que convoca
el Districte amb el suport de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de
I'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona; FACULTAR I'llm.
Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de I'esmentat conveni i la realització de
tots els actes necessaris per a la seva execució.

b) Mocions

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