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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 3 de setembre de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial  de  la  Ciutat  de  Barcelona,  el  3  de  setembre  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,
Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet,
Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, 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.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Janet Sanz Cid i l’Im. Sr. Eloi Badia Casas.

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

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  segons
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.

El  Secretari  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els  assistents  a  la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Es donen per llegides les actes de les sessions anteriors: sessió ordinària celebrada el
30 de juliol de 2020 i sessió extraordinària celebrada el 24 d'agost de 2020,
l’esborrany  de  les  quals  ha  estat  tramès  a  tots  els  membres  de  la  Comissió;  i
S’APROVEN.

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Informes
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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. – (20002256) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de neteja i recollida
selectiva dels edificis i locals adscrits al Districte de Sant Martí amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20002256, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 3.938.150,79 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus
unitaris i un valor estimat de 5.460.508,69 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 3.254.670,07
euros i import de l'IVA de 683.480,72 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 825.236,65
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22700/93312 0705, un import (IVA inclòs) d'1.567.862,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0705, un
import (IVA inclòs) d,1.545.051,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0705; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR compte d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

2. – (0336/20) APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de prescripcions
particulars  de  la  subhasta  electrònica  per  determinar  l’empresa  adjudicatària  i  els
preus unitaris del subministrament de paper, respectuós amb el medi ambient, de
fibra reciclada, en el marc del procediment de contractació derivada de l’Acord Marc
de la Generalitat de Catalunya per al subministrament de paper per a impressió i
escriptura  (EXP.  CCS  2017  12).  CONVOCAR  les  empreses  homologades  a  l’esmentat
Acord Marc a la realització de la subhasta electrònica d’acord amb el plec de clàusules
del mateix, el plecs de prescripcions particulars de la subhasta i els articles 148 i 198
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

3. – (0337/20) APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de prescripcions
particulars  de  la  subhasta  electrònica  per  determinar  l’empresa  adjudicatària  i  els
preus unitaris del subministrament de paper, respectuós amb el medi ambient, de
fibra verge, en el  marc del procediment de contractació derivada de l’Acord Marc de
la Generalitat de Catalunya per al subministrament de paper per a impressió i
escriptura  (EXP.  CCS  2017  12).  CONVOCAR  les  empreses  homologades  a  l’esmentat
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Acord Marc a la realització de la subhasta electrònica d’acord amb el plec de clàusules
del mateix, el plecs de prescripcions particulars de la subhasta i els articles 148 i 198
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

4. – (20XC0168 (0063/20)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i 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 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per a l'execució del projecte "Una nova etapa per al Diari
de Barcelona", per un import de 60.000,00 euros, equivalent 26,42% del cost total del
projecte que ascendeix a la quantitat total de 227.093,00 euros i una durada fins al
31/03/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès
públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 60.000,00 euros amb càrrec a la partida
0100/48550/92011 del pressupost de l'any 2020, a favor de la Universitat Pompeu
Fabra amb CIF Q-5850017-D. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini
no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d #auditor, d'acord
amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Sr. Jordi Martí Grau, Regidor
d'Economia i Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del
present conveni i la resta de documents que se'n derivin.

5. – (08PPB2020)  APROVAR  la  modificació  dels  preus  públics  de  l’àrea  d’Ecologia  Urbana
relatius  a  les  activitats  d’educació  ambiental  i  altres  prestacions  del  sector  de  medi
ambient  per  a  l’any  2020  i  successius.  PUBLICAR  aquest  acord  i  el  text  íntegre  dels
preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

6. – (17/2020) DONAR-SE PER ASSABENTAT de la resolució de la Gerent Municipal de 24
de juliol de 2020 que aprova el memoràndum de coordinació entre la Gerència
Municipal  de l’Ajuntament de Barcelona;  la  Gerència  de Drets  Socials,  Justícia  global,
Feminismes i LGTB, i Foment de Ciutat, per a l’impuls de les “Superilles de les cures”,
que es concreta en el desplegament i consolidació de 10 superilles dins del mandat
2019-2023,  d’acord  amb  el  contingut  que  es  detalla  al  memoràndum  i  els  seus
annexes,  inicia els tràmits oportuns per a la seva materialització i  acredita l’aplicació
del fons rebuts al desenvolupament del projecte.

Districte de Sant Martí

7. – (20181001) AIXECAR la suspensió del contracte nº 17005715, que té per objecte la
gestió  dels  equipaments  d’infància  del  districte  de  Sant  Martí,  lot  2  (ludoteques
infantils),  amb  efectes  de15  de  juny  de  2020,  d’acord  amb  l’acta  signada  pel
contractista i el responsable de contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de
conformitat amb l’informe tècnic emès el 15 de juny de 2020, la indemnització parcial
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a favor de la societat SPORT PARTNERSHIP CET 10, SL, amb CIF B60704939, per una
quantitat de 6.425,39 euros, pel període comprés entre el dia 1 de juny de 2020 i el
dia  14  de  juny  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONÈIXER  L’OBLIGACIÓ  per
l’import  indicat,  a  càrrec  de la  partida 226.11920.11 de l’exercici  2020.  NOTIFICAR la
present resolució al contractista. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

8. – (20181001) ESTABLIR la suspensió del contracte nº17005714, que té per objecte els
serveis de gestió dels casals infantils del Districte de Sant Martí, des del dia 14 de
març i fins el dia 15 de juny de 2020, data en la que s’aixeca la suspensió, d’acord amb
les actes de dates 7 d’abril de 2020 i 15 de juny de 2020. RECONÈIXER, de conformitat
amb l’informe tècnic  emès en data 16 de juny de 2020,  l’import  d’indemnització per
suspensió del contracte núm. 17005714, que té per objecte els serveis de gestió dels
casals infantils del Districte de Sant Martí, a favor de la FUNDACIÓ PERE TARRES, amb
NIF R5800395E, en una quantitat de 52.596,36 euros pel període comprés entre el dia
14 de març de 2020 i el dia 14 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
L’OBLIGACIÓ  per  l’import  indicat,  a  càrrec  de  la  partida  226.11  920.11  de  l’exercici
2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR compte d'aquest acord a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

9. – (20201001) AIXECAR la suspensió del contracte nº 19003196, que té per objecte la
gestió i dinamització del centre cívic Can Felipa del districte de Sant Martí, amb
efectes  del  21  de  maig  de  2020,  d’acord  amb  l’acta  signada  pel  contractista  i  el
responsable de contracte en la mateixa data. RECONÈIXER, de conformitat amb
l’informe tècnic  emès el  28 de juliol  de 2020,  l’import  d’indemnització per  suspensió
del contracte, a favor de la societat PROGESS, SL, amb CIF B59960526, en una
quantitat de 5.010,18 euros pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el
dia  21  de  maig  de  2020.  AUTORITZAR,  DISPOSAR  I  RECONEIXER  L’OBLIGACIÓ  per
l’import indicat, a càrrec de la partida 226.11 920.11 de l’exercici 2020. NOTIFICAR la
present resolució al contractista. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

10. – (2020-0020 - 20001827) MODIFICAR els errors materials detectats en els plecs de
prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives particulars de
l'expedient  per  a  la  contractació  de  la  Gestió  de  l’Ateneu  d'Innovació  Digital  i
Democràtica i la seva Oficina Tècnica, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 20001827, en el sentit que consta en els informes
tècnics  de  la  Direcció  d’Innovació  Democràtica,  de  la  Gerència  d’Àrea  de  Cultura,
Educació,  Ciència  i  Comunitat  de  data  26  d’agost  de  2020,  errors  que  no  alteren  els
imports inicialment aprovats i d’acord amb l’establert als articles 122.1 i 124 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; i, en conseqüència,
AMPLIAR el termini de presentació d’ofertes en 15 dies naturals, d’acord amb l’article
136.2  de  l’esmentada  llei;  DONAR  compte  d'aquest  acord  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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Districte de Sants-Montjuïc

11. – (20201026) DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria, i les seves bases particulars,
autoritzada en data 13 de febrer de 2020 per la Comissió de govern, el 10è Concurs
de Cartells de la Festa Major de la Marina 2020, en el Districte de Sants-Montjuïc, per
a l’any 2020,  atesa la  suspensió  de la  celebració  de la  indicada Festa  Major  derivada
de  l’actual  situació  de  prevenció  sanitària  motivada  per  la  Covid-19.  PROCEDIR  A
L’ANUL·LACIÓ  DE  LA  DESPESA  de  677,00  euros  prevista  a  càrrec  a  la  partida
48101.338.11 del pressupost de l'any 2020, autoritzada a la mateixa data per a fer
front a la disposició i lliurament d'aquest premi. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Barcelona,  en  el  Tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament,  d’acord
amb  l’article  5.3  de  la  Normativa  general  reguladora  de  les  subvencions  municipals
d’aquest Ajuntament.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11,30h.
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