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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 9 de juliol de 2020

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la Casa Consistorial de la Ciutat de
Barcelona,  el  9  de  juliol  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, Albert Batlle
Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia
Casas, 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 les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laura Pèrez
Castaño i Jordi Rabassa Massons.

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

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

I) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera
sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a
conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

1. – (FD  2020-07/08)  RENUNCIAR  al  càrrec  de  patró  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, entitat absorbent de la Fundació
Privada Vol, en la qual l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne la incorporació com a
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patró per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2012. DEIXAR
SENSE EFECTE el nomenament del Sr Ricard Fernández Ontiveros com a representant
de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  el  Patronat  de  la  Fundació  Privada  Vol.  NOTIFICAR
aquest  acord  al  Patronat  de  la  Fundació  Privada  Centre  d’Higiene  Mental  Les  Corts,
entitat absorbent de la Fundació Privada Vol amb efectes des d'1 de gener de 2020 i
INSTAR-LO a realitzar tots els tràmits necessaris davant del Protectorat de la
Generalitat de Catalunya per a la baixa de l’Ajuntament de Barcelona com a patró a la
Fundació. NOTIFICAR al Protectorat de la Generalitat de Catalunya el present acord.
FACULTAR el Gerent de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la
realització de totes les actuacions encaminades a executar el present acord.

2. – (20180464)  ANUL.LAR  L’AUTORITZACIÓ  I  DISPOSICIÓ  de  la  despesa  a  favor
d’Habitatge  Metròpolis  Barcelona,  SA  (HMB),  amb  núm.  de  NIF  A67187609,  amb
càrrec  al  pressupost  i  a  l’aplicació  pressupostària  0701.93311.85090  per  import  de
10.590.908,29 euros per al exercici 2021,de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2023 i
de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2025 per a la subscripció i desemborsament de
les accions de la classe A representatives de la part que li correspon a l’Ajuntament de
Barcelona  en  l’ampliació  de  capital  de  la  societat  d’Habitatge  Metròpolis  Barcelona,
SA (HMB)

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

3. – (FD 2020-07/09) RATIFICAR  la modificació dels articles 2, 3, 5, 10.2, 12, 13.2, 13.5,
16.1, 16.3 i 19.1 dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation,  aprovada  pel  seu  Patronat  en  la  sessió  del  5  d’abril  de  2019,  que
s’incorpora en l’expedient administratiu.

4. – (2018/239) APROVAR l’acord transaccional i l’esmena número 2 del contracte subscrit
entre el Ministerio de Industria, Turismo i Comercio del Reino de España, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i
Turisme  de  Barcelona,  que  té  per  objecte  l’extensió  de  la  vigència  contractual  fins
l’any  2024;  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la  despesa  de  5.000.000,00  euros  a  favor  de  la
Fundació Mobile World Capital Barcelona amb NIF G 65760431 amb càrrec al
pressupost i partida indicats en aquest mateix document per l’any 2023.

5. – (DP-2020-27844)  ADSCRIURE  i  CONSTITUIR  un  dret  real  d’aprofitament  a  favor  de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de
domini públic situada al carrer Victor Colomer núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex,
destinada  a  la  construcció  i  gestió  d’un  edifici  d’habitatges  protegits  dotacionals  en
règim de lloguer per a gent gran;  SOTMETRE l’expedient a informació pública durant
un termini de trenta dies i,  si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per
aprovada  l’esmentada  adscripció  i  constitució  del  dret  real  d’aprofitament;
FORMALITZAR-LO d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i
FACULTAR  l’Alcaldia  per  a  la  realització  de  totes  les  actuacions  encaminades  a
concretar, clarificar i executar el present acord.
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6. – (DP-2020-27845)  ADSCRIURE  i  CONSTITUIR  un  dret  real  d’aprofitament  a  favor  de
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de
domini públic situada al carrer Fernando Pessoa núm. 53-55 (parcel·la J del Sector de
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex,
destinada  a  la  construcció  i  gestió  d’un  edifici  d’habitatges  protegits  dotacionals  en
règim de lloguer, i una escola bressol en planta baixa que serà retornada a la
Corporació  municipal;  SOTMETRE  l’expedient  a  informació  pública  durant  un  termini
de  trenta  dies  i,  si  no  s’hi  formulen  reclamacions  o  al·legacions,  TENIR  per  aprovada
l’esmentada  adscripció  i  constitució  del  dret  real  d’aprofitament;  FORMALITZAR-LO
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

7. – (16/2020) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2020 als ciutadans, ciutadanes i
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte,
d’acord  amb  la  relació  que  consta  a  l'expedient,  com  a  mereixedors  i  mereixedores
d’aquest  guardó,  perquè  amb  la  pràctica  de  la  seva  labor  professional  o  social  han
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics.

8. – (53/2020  SD)  ATORGAR  la  medalla  d’honor  al  mèrit  als  membres  de  la  Guàrdia
Urbana de Barcelona que figuren a les relacions que consten a l'expedient, en la
categoria de bronze, per haver destacat en el compliment de les seves obligacions
professionals o haver realitzat estudis professionals, publicacions científiques o
serveis  d’interès  públic,  que  comporten  un  prestigi  per  al  cos  respectiu  o
contribueixen  a  millorar  la  seguretat  de  la  ciutat,  d’acord  amb  el  dictamen  de  la
Comissió  de  valoració  i  amb  el  previst  a  l’article  4.2.3  apartat  a)  del  Reglament
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei
de Prevenció, Extinció d’Incendis i  Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat
el 25 de maig de 2018.

9. – (52/2020  SD)  ATORGAR  la  medalla  d’honor  al  mèrit  als  membres  de  la  Guàrdia
Urbana que figuren en les relacions que consten a l'expedient, en la categoria de
bronze per haver prestat serveis  sense interrupció durant 25 anys, sense cap nota
desfavorable en els seus expedient personals, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient, el dictamen de la Comissió de valoració i amb allò previst a l’article 4.2.3
apartat b) del Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona
i  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  aprovat  pel  Plenari  del
Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.

10. – (54/2020 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la
categoria d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la
Guàrdia  Urbana  que  figuren  en  la  relació  que  consta  a  l'expedient,  d’acord  amb  el
dictamen de la Comissió de valoració i  segons el que estableix la disposició addicional
del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de
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Barcelona  i  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  de  17  de
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves
actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana de Barcelona.

11. – (259/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos, que  consten  a  l’expedient.  PUBLICAR  aquest  acord  i  els  seus  annexos  a  la
Gaseta Municipal i al web municipal.

12. – (64/2020 SD) ACCEPTAR la delegació en l’Ajuntament de Barcelona de l'exercici  de la
potestat  sancionadora  que  té  atribuïda  l’  Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona  en
virtut  de la  Llei  22/1998,  de 30 de desembre,  per  la  qual  s’aprova la  Carta municipal
de  Barcelona,  per  la  Llei  18/2009,  del  22  d’octubre,  de  salut  pública,  i  per  la  Llei
5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de
la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, per incompliments relacionats amb
l’estat  d’alarma  i  emergència  sanitària  pel  brot  epidèmic  de  la  COVID-19.  Aquesta
delegació abasta la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la
resolució dels recursos que s'interposin en via administrativa, així com la defensa
jurídica en via contenciosa administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions
imposades.

13. – (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0177, 20XF0178,
20XF0179, 20XF0180, 20XF0181, 20XF0182, 20XF0184, 20XF0231, 20XF0232,
20XF0233, 20XF0234 i 20XF0235 pels imports, conceptes i a favor de les empreses
que  consten  a  l’annex,  i  per  les  factures  que  s’hi  indiquen,  atesa  la  necessitat  de
regularitzar  les  despeses  realitzades  i  no  reconegudes  en  l’exercici  corresponent.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports
indicats  a  l’annex  i  amb  càrrec  al  pressupost  general  de  l’exercici  2020,  i  a  les
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districtes de l'Eixample i Sant Martí

14. – (19PL16719) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana de la parcel·la del
carrer Perú 106-108 de la Modificació del Pla de Millora Urbana de la UA1 del PERI del
Parc Central; promogut per Promociones IBD Montigalà, SL.

Districte de Sants-Montjuïc

15. – (19PL16690) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  Integral  per  la  concreció  d’ús  i
determinació  de  les  condicions  de  l’edificació  de  la  parcel·la  dels  carrer  Comtes  de
Bell-lloc 76-78 de Barcelona; promogut per Funeraria San Ricardo, SL; amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe
de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en
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el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de
la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que
consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord.

16. – (19PL16740) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  de  Millora  Urbana  d’ordenació  de  l’estació  del
Funicular de Montjuïc; promogut per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

17. – (19PL16695) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació
de  l’equipament  docent  Escola  Joan  Pelegrí,  situat  al  carrer  d’Ermengarda  13-25  i
carrer Muntadas 37 de Barcelona; promogut per la Fundació Cultural Hostafrancs;
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i
a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.

Districte de Gràcia

18. – (19PL16738) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la  regulació  de l’equipament
situat  al  carrer  de  les  Camèlies  13-17,  al  Districte  de  Gràcia;  d’iniciativa  municipal  a
proposta  del  Consorci  d’Educació  de  Barcelona;  amb  les  modificacions  respecte  al
document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis
de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació
pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis
de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i
a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord.

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern DÓNA la
seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
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Municipal.

II) INFORMACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

C) Part decisòria / Executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (DP-2020-27829) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial  signada en data
23 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable  del  contracte  per  part  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  del  contracte
administratiu especial que té per objecte la conservació i explotació publicitària dels
quioscos de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els situats a la Rambla, a
partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei  per  part  de  la  societat  adjudicatària  JCDecaux  España  S.L.U.,  tot  l’anterior  en
aplicació  del  decret  de  l’Alcaldia  de  14  de  maig  de  2020  ratificat  per  acord  de  la
Comissió  d’Economia  i  Hisenda  del  Consell  Municipal  de  20  de  maig  de  2020;
NOTIFICAR  el  present  acord  a  l’empresa  contractista;  i  FACULTAR  l'Alcaldia  per  a  la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.

2. – (DP-2020-27830) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial  signada en data
23 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable  del  contracte  per  part  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  del  contracte
administratiu especial que té per objecte la modificació, adaptació, conservació i
explotació publicitària dels onze quioscs de premsa ubicats a La Rambla de Barcelona,
a partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei  per  part  de  la  societat  adjudicatària  JCDecaux  España  S.L.U.,  tot  l’anterior  en
aplicació  del  decret  de  l’Alcaldia  de  14  de  maig  de  2020  ratificat  per  acord  de  la
Comissió  d’Economia  i  Hisenda  del  Consell  Municipal  de  20  de  maig  de  2020;
NOTIFICAR  el  present  acord  a  l’empresa  contractista;  i  FACULTAR  l'Alcaldia  per  a  la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
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3. – (DP-2020-27831) RATIFICAR l’acta d’aixecament de suspensió parcial  signada en data
30 de juny de 2020 entre el representant de la societat adjudicatària i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona, de la concessió que
té per objecte la conservació, subministrament, instal·lació i explotació publicitària de
determinats elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, a partir del dia 21
de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de la
societat  adjudicatària  Clear  Channel  España  S.L.U.,  tot  l’anterior  en  aplicació  del
decret  de  l’Alcaldia  de  14  de  maig  de  2020  ratificat  per  acord  de  la  Comissió
d’Economia  i  Hisenda  del  Consell  Municipal  de  20  de  maig  de  2020;  NOTIFICAR  el
present  acord  a  l’empresa  contractista;  i  FACULTAR  l'Alcaldia  per  a  la  realització  de
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

4. – (010-2020 SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal,
amb la finalitat d’establir un nou sistema de documentació de les sessions del Consell
Municipal,  dels  Consells  de  Districte  i  d’altres  òrgans  col·legiats  a  partir  del  seu
enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge; i
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de
l’endemà  de  la  seva  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  de  conformitat
amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,  aprovat  per  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  i  a  l’article  112  del
propi Reglament Orgànic Municipal.

5. – (18003968L01-002 (1020/18) ) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de
la LCSP, el contracte 18003968L01-002 que té per objecte la contractació del servei de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits als districtes i gerències de
l’Ajuntament  de  Barcelona  pel  període  2019-2022:  Lot  1  -Edificis  de  la  Gerència  de
Recursos i Districte de Ciutat Vella amb l'adscripció provisional dels edificis del
Districte Sant Martí-, adjudicat a l'empresa Servicios Operativos Internos, S.A., amb
NIF A43057124, per un import màxim de 516.715,29 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 516.715,29 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 516.715,29 euros a l'aplicació
pressupostària D/22700/933120610. FIXAR en 21.351,87 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

6. – (20210009A) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de manteniment de
les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona 2022-2024, amb mesures de
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contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20002317, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, amb un pressupost
base de licitació de 56.340.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus
unitaris i un valor estimat de 84.537.190,09 euros, distribuït en els següents lots: LOT
núm. 01, Zona A: districtes 1, 2 i 3 per un import de 17.389.923,70 euros IVA inclòs;
LOT núm. 02, Zona B: districtes 4, 5, 6 i 7 per un import de 17.881.863,61 euros IVA
inclòs; LOT núm. 03, Zona C, districtes 8, 9 i 10 per un import de 21.068.212,70 euros
IVA inclòs. 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 46.561.983,47 euros i import de l'IVA de 9.778.016,53
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent
IVA inclòs: un import de 15.200.000,00 euros per a cada any en els exercicis
pressupostaris 2022, 2023 i 2024 a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502, un
import d'1.580.000,00 euros per a cada any en els exercicis pressupostaris 2022, 2023
i 2024 a l'aplicació pressupostària D/22719/338.11 0502 i un import de 2.000.000,00
euros per a cada any en els exercicis pressupostaris 2022, 2023 i 2024 a l'aplicació
pressupostària D/611.36/165.11 0502, 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 en un exercici posterior a la seva autorització. FACULTAR la Mesa de
Contractació per què seleccioni els participants en el present procediment restringit i
els convidi simultàniament i per escrit, a presentar les seves proposicions tècniques i
econòmiques en un termini no inferior a 60 dies naturals, a comptar des del dia
següent al de la tramesa de la invitació escrita.  DECLARAR la improcedència de la
revisió de preus d'acord amb l'establert al PCAP.

7. – (03-2015LL28838) DECLARAR les obres consistents en la rehabilitació i ampliació
d’edifici  catalogat  C  i  remunta  d’una  planta  per  a  ubicar-hi  4  habitatges,  ubicades  a
carrer  Melcior  de Palau 84-86,  d’aquesta  ciutat,  d’especial  interès,  i  CONCEDIR a  MP
Barcelona  Investments,  S.L.,  d’acord  amb  els  informes  que  consten  a  l’expedient,  la
bonificació  del  35%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i
Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres majors 03-2015LL28838 el 21
de  maig  de  2015,  per  a  les  obres  de  referència,  atès  que  s’ajusta  a  allò  establert  a
l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, en tant que
es  tracta  d’obres  destinades  a  conservació  i  manteniment  sobre  un  edifici
urbanísticament protegit amb nivell de protecció C, segons Llei 9/1993, de 30 de
setembre,  del  patrimoni  cultural  català.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

8. – (08-2019LL35464)  DECLARAR  les  obres  consistents  en  la  construcció  d’edifici  d’obra
nova  per  a  un  centre  ocupacional  per  a  l’atenció  a  persones  amb  discapacitat
intel·lectual  i  funcional,  ubicades  a  carrer  Ramon  Albó,  75I,  d’aquesta  ciutat,
d’especial  interès.  CONCEDIR  a  Grup  de  Serveis  Iniciativa  Social,  SCCL,  la  bonificació
del  65%  sobre  la  quota  de  l’impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,
generada  per  la  concessió  de  la  llicència  d’obres  majors  08-2019LL35464  el  8
d’octubre de 2019, per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a
l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, en tant que
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les obres s’executen en un equipament comunitari dels contemplats a l’article 212 de
les NU del PGM i són promogudes per una entitat sens ànim de lucre. DONAR-NE
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.  

Districte de Sant Martí

9. – (10BC 2019/138) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte Refós dels túnels viaris a
la plaça de les Glòries, entre el carrer Castillejos i la rambla del Poblenou. Separata
d’obra civil  Lot 2, d'iniciativa municipal,  a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord
amb  l'Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures  de  BIMSA  i  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 18.279.444,47 euros, el 21%
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
ofertada  per  l’adjudicatari  (15.241.432,21  euros  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les
modificacions proposades (3.038.012,26 euros IVA inclòs), consistents, a grans trets,
en la millora del terreny del front d'excavació del pas inferior, la incorporació de
topalls, la modificació del sistema de sosteniment lateral així com la millora del
sistema  d'impermeabilització  i  que  representa  el  19,93%  d’increment  sobre  el
contracte signat per l’adjudicatari; APROVAR el Projecte de reforç de la volta del túnel
de rodalies R3 i R4 en la plaça de les Glòries, d'iniciativa municipal, d'acord amb
l'Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures de BIMSA, Informe Tècnic del Projecte (ITP) emès pels responsables
de l’espai públic afectats (REPs) i 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 2.265.091,71 euros, el 21%
d'IVA  inclòs,  consistent,  a  grans  trets,  en  l’execució  de  les  actuacions  estructurals
addicionals d'obra civil necessàries per al reforç de la volta existent de l'actual túnel
de Rodalies, línies R3 i R4, a realitzar des de l'interior del propi túnel de Renfe i que
representa  un  2,36%  d’increment  i  el  7,45%  d’increment  acumulat  sobre  l’import
màxim  de  modificació  sobre  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  (PEC);  quedant
ambdós imports, el del Projecte Modificat i el del Projecte de Reforç, continguts en el
Pressupost  pel  Coneixement  de  l’Administració  (PCA)  aprovat  definitivament  per  la
Comissió  d’Ecologia  Urbana  i  Mobilitat  en  sessió  del  dia  17  de  gener  de  2018
(149.267.647,78 euros el 21% d’IVA); i  PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la
Gaseta Municipal i al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

S’afegeix el dictamen:

(20PL16789) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d’un equipament i  la
catalogació  de  l’Antic  Hotel  Buenos  Aires  situat  al  carrer  Mont  d’Orspa  núm.  31-33,

 



CG 27/20 INF 10/15

d’iniciativa  municipal;  EXPOSAR-LA  al  públic  pel  termini  d’un  mes  i  SOTMETRE-LA  al
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.

b) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de
Govern els DÓNA la seva conformitat.

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 2 de juliol
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. – (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
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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
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
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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
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,
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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 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
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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 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
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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.

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.

b) Mocions

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