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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 26 de març 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  26  de  març  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 videoconferència 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 19 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. – (13/18) PRORROGAR per un període comprès des de l'01.04.2020 fins al 31.12.2020,
el  contracte  17005134-003  que  té  per  objecte  la  gestió  integral  a  l’edifici  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  situat  al  carrer  Calàbria,  66-78,  que  acull  diverses
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dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  sostenible,  adjudicat  a
l'empresa UTE Calabria Gestió Integral, amb NIF U67150912, per un import total de
366.802,88 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 366.802,88 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 303.142,88
euros i import IVA de 63.660,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/93314 0705; DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

2. – (9BD 2020/010) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions
d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies de
Baixa Tensió a favor de Edistribución Redes Digitiales, SL del Projecte executiu del
camp de futbol provisional al barri de Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu de
Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  aprovat  definitivament  per  acord de la  Comissió  de
Govern en sessió del dia 21-02-2019; FACULTAR la Gerent del Districte de Sant
Andreu per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliquin a les
circumstancies 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), a la
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona.

Districte de Nou Barris

3. – (8BD 2018/094) AIXECAR la suspensió de la tramitació del Projecte executiu de
reurbanització dels interirors de Trinitat Nova, Fase 2, al Districte de Nou Barris a
Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  acordada  el  19  de  desembre  de  2019,  per  mancar
l’informe  preceptiu  i  vinculant  de  la  Direcció  General  d’Infraestructures  de  Mobilitat
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  atès  que  en  data  6  de  març  de  2020  s’ha  rebut
l’informe  favorable;  i  APROVAR  definitivament  el  Projecte,  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  286.495,88  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;  ACLARIR  que  el  present  projecte  forma  part  d’una  unitat
superior que és la reurbanització dels interiors de Trinitat Nova, de la qual es va
aprovar  definitivament la  Fase 1,  per  acord de la  Comissió de Govern d'11 d’octubre
de 2018, amb un pressupost de 6.083.388,54 euros (el 21% d’IVA inclòs) i que aquesta
Fase  2  aporta  solucions  d’accessibilitat  i  connectivitat;  PUBLICAR  aquest  acord  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament.

 



CG 12/20 3/3

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

4. – (209/20) APROVAR inicialment les bases generals reguladores per sol·licitar i atorgar
subvencions del Departament de Protecció dels animals a entitats i associacions sense
ànim de lucre, per al control i gestió de la població de les colònies de gats de la ciutat
de Barcelona. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la
Província. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a
partir  del  dia  següent  al  de  l’esmentada  publicació.  APROVAR  definitivament  les
bases,  sempre i  quan no s’hagin formulat al·legacions durant el  període d’informació
pública que facin necessària la seva modificació.  

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

5. – (17005197-001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2020 fins al
30.04.2022, el contracte 17005197 que té per objecte el servei de manteniment
preventiu i reparació d'avaries i accidents de les motocicletes, els escúters i els
vehicles especials de la Guàrdia Urbana de Barcelona, adjudicat a l'empresa
COMERCIAL IMPALA SA, amb NIF A08115255, per un import total de 655.820,00
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 219.010,00 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 181.000,00
euros i import IVA de 38.010,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/21400/13211 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 327.910,00 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
271.000,00 euros i import IVA de 56.910,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/21400/13211 0400, sotmès a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost posterior a l’actual.  AUTORITZAR i  DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 108.900,00 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 90.000,00 euros i import IVA de 18.900,00 amb tipus impositiu 21%
a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400, sotmès a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de 2022. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidencia, drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

b) Mocions

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