Secretaria General

COMISSIÓ DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE SETEMBRE DE 2020
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 3 de setembre de 2020
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. –

(0279/2020) ESMENAR, de conformitat amb l’article 109.2. de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
l’apartat vuitè de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la
reducció de la pobresa i la precarietat de les dones de la ciutat de Barcelona en el marc
de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024), i
l’apartat cinquè de la convocatòria de subvencions de caràcter pluriennal per a la
reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’estratègia contra la
feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per als anys 2020 i 2021,
aprovades per acord de la Comissió de govern de 16 de juliol de 2020, en el sentit que
s’indica en el document annex que consta a l’expedient. PUBLICAR les esmenes al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta municipal; i, ESTABLIR un
termini de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la
publicació de les esmenes de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

2. –

(DA preus públics recollida residus comercial) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 31 de
juliol de 2020, pel qual s’estableix una mesura excepcional en relació amb la liquidació
de preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals, amb ocasió de l’impacte econòmic i social de la crisi
sanitària ocasionada amb la COVID-19.DONAR COMPTE del present acord a la propera
sessió del Consell Municipal.

3. –

(20xc0106) APROVAR el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
Advanced Music SL per al desenvolupament del Projecte "SÓNAR+D CCCB" 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 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 170.000,00 euros, que
representa el 37,36% del projecte, que té un import de 455.000,00 euros. 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
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import de 170.000,00 euros, dels quals 100.000,00 euros amb càrrec a l´aplicació
pressupostària 0700/47930/43211 de l´Àrea d'Economia, Recursos i Promoció
Econòmica del pressupost de l´any 2020 i 70.000,00 euros amb càrrec a l´aplicació
pressupostària 0800/44300/33411 de l´Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
del pressupost de l´any 2020, a favor d´Advanced Music SL amb CIF B66699216.
REQUERIR les entitats beneficiàries 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 l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d´Alcaldia, per
a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin.
4. –

(3-086/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-086/2020 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 563.476,47 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.
20083191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

5. –

(3-087/2020) APROVAR l’expedient núm. 3-087/2020 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 968.000,00 euros, per fer front a despeses de la
Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports sobrevingudes per la crisi
sanitària derivada de la Covid 19, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable núm. 20090291; 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 Sants-Montjuïc

6. –

(20obo217) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la UA de la
Modificació del PGM a l’àmbit del mas de “Can Clos” i el seu entorn, a Barcelona,
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 16 de juliol de 2020,
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït,
amb un import de 8.013.558,09 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA);
d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), i en un dels diaris de més
circulació de la província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi
al·legacions pertinents

7. –

(16gu34) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del PAU discontinu de la Modificació
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puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Mas de Can Clos i el seu entorn,
formulat per propietaris de finques la superfície de les quals representa més del 50%
de la superfície total reparcel·lable, com preveu l’article 140 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, amb les prescripcions contingudes a l’informe de 24 de juliol de 2020 de
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, que
consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts.
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes per a al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels
diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, amb
audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb notificació
personal.
8. –

(16gu25) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del
projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU A de la
MPGM al carrer Juan de Sada i el seu entorn, en el sentit que justificadament i
raonada, figura en l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 22 de juliol de 2020 que consta en l’expedient i que es dona
per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU A de la
MPGM al carrer Juan de Sada i el seu entorn, formulat per la Junta de Compensació
constituïda a l’efecte, que incorpora les modificacions derivades de l’acord d’aprovació
inicial i de l’informe esmentat de 22 de juliol de 2020, amb les consideracions que
consten en el mateix en relació a les finques resultants B i C. RECONÈIXER, de
conformitat amb l’article 219 undecies del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada pel Decret
80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a
fer efectiu el dret de reallotjament, el dret al reallotjament dels ocupants legals
d’habitatges que han acreditat els requisits legals establerts i que ho van sol·licitar
expressament en el tràmit d'audiència derivat de l'aprovació inicial del projecte,
i que es relacionen a l’apartat setè del repetit informe de 22 de juliol de 2020.
DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a
l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i per tant, entre d’altres, la cessió, en
ple domini i lliure de càrregues, a l’Administració actuant dels terrenys de cessió
obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. PUBLICAR aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més
circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat

9. –

(3BC 2019/096) AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ del Projecte executiu de la
conversió a plataforma única dels carrers Torre d’en Damians i Rector Triadó
compresos entre els carrers Tarragona i Creu Coberta, al Districte de Sants-Montjuïc
de Barcelona, d’iniciativa municipal, acordada en data 30 de juliol de 2020, per mancar
l’informe preceptiu i vinculant de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de
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la Generalitat de Catalunya, atès que la DGIM ha emès l’informe favorable; I APROVAR
DEFINITIVAMENT el Projecte, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte que figura a
l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 648.519,79 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a
l'empara de 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 (TRLMRLC); APROVAR el
conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor de
Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i FACULTAR la Gerent
d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; 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.
10. –

(3BC 2020/055) APROVAR el Projecte Modificat del projecte de millora del sistema de
drenatge al Paral·lel, Ronda Sant Pau, Vila i Vilà. Fase 2: carrer Vila i Vilà entre el carrer
Carrera i el carrer Palaudàries, al Districte de Sants-Montjuïc 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 5.180.709,92 euros, el 21% d’IVA inclòs, import
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per
l’adjudicatari (4.322.029.47 euros, IVA inclòs) i l’import de les modificacions
(858.680,45 euros, IVA inclòs), que representen el 19,87 % d’increment sobre l’import
adjudicat del projecte). Consistents en grans trets en: la millora del sosteniment de
l´excavació, rectificació del desviament d´aigües en capçalera, enderroc de serveis
afectats no contemplats en el projecte, canvis per part de companyia elèctrica en
l´estintolament de serveis, aparició de creuaments de fibrociment al carrer; i 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 de les Corts

11. –

(19obo469) APROVAR DEFINITIVAMENT el “Projecte executiu d’urbanització del Camí
de Mare de Déu de Lorda, i fora d’àmbit corresponent a la zona verda compresa entre
el camí de Mare de Déu de Lorda, l’Avinguda Mare de Déu de Lorda i el carrer Conrad
Xalabarder”, al Districte de Les Corts, a Barcelona, d’iniciativa públic-privada, d’acord
amb l’Informe Tècnic del Projecte de 20 de novembre de 2019, que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de
3.148.343,48 euros, inclòs el 21 % de l’impost del valor afegit (IVA), d’acord amb allò
que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme; i que incorpora les modificacions resultants del
tràmit d’informació pública i dels informes de la Direcció de serveis de projectes i
obres de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 4 de juny de 2020, i de la Direcció de
serveis jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 18 de juny de 2020, en el sentit
que l’import a càrrec de la Fundació Aula Escola Europea és de 727.693,21 euros, IVA
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inclòs; RESOLDRE les al·legacions presentades el 2 de juny de 2020 pel senyor José
Manuel Lara García, actuant en nom i representació de la Fundació Aula Escola
Europea, durant el període d’exposició pública al referit Projecte executiu
d’urbanització, en el sentit i pels motius que justificadament i raonada figuren a
l’informe de la Direcció de serveis de projectes i obres de l’Institut Municipal
d’Urbanisme de 4 de juny de 2020, i de la Direcció de serveis jurídics de l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 18 de juny de 2020, que obren a l’expedient, i que a efectes
de motivació s’incorporen a aquest acord; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de
la Província (BOP), en un dels diaris de més circulació de la província, a la Gaseta
Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i NOTIFICAR-HO als interessats en
aquest procediment.
Districte d'Horta-Guinardó
12. –

(18g360) DESESTIMAR PER IMPROCEDENT, d’acord amb l’establert a l’article 114 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de
3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, l’advertiment del propòsit
d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel senyor Francesc
Marfà Badaroux, en nom i representació dels senyors Francisco Javier Argente Ariño i
Laura Argente Ariño, en data 19 d’octubre de 2018, en relació a les finques núm. 1 del
carrer Alighieri i núm. 23 de la Baixada de Can Mateu, qualificades com a sistema
d’equipaments de nova creació de caràcter local (clau 7b) i xarxa viària, per la
Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i entorns,
aprovada definitivament l’1 de juny de 2010, pels motius que figuren a l’informe del
Departament d’Expropiacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de
l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 18 de juliol de 2020, que a efectes de motivació
s’acompanya a la present i es té per íntegrament reproduït.
Districte de Sant Martí

13. –

(19g141-01) FIXAR en tràmit d’avinença, a l’empara de l’article 24 de la Llei
d’Expropiació Forçosa, la quantitat de 564.000,00 euros, inclòs el 5% de premi
d’afecció, com a indemnització, per tots els conceptes, per l’expropiació de la finca
núm. 127-131 del carrer Pamplona (també núm. 7-9 del carrer Tànger), qualificada de
parcs i jardins actuals i de nova creació a nivell metropolità (clau 6c) per la Modificació
del Pla General Metropolità en l’àmbit de la plaça de les Glòries i Meridiana Sud,
aprovada definitivament el 27 de juliol de 1999; APLICAR l’esmentada quantitat amb
càrrec al projecte núm. 10.6819.01 del Pressupost de l’Institut Municipal d’Urbanisme
per l’any 2020; PAGAR l’esmentada quantitat a les propietàries, les senyores Ana
María, Luisa María Asunción i Rocío Alberich de Castro, per terceres parts indivises, un
cop acreditin el domini i llibertat de càrregues de l’immoble i transmetin la propietat o,
altrament, DIPOSITAR-LA a la Tresoreria Municipal i OCUPAR l’immoble afectat.

14. –

(20g53) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, i l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, el projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la
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constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 2 del Pla de Millora
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual
del carrer Provençals de Barcelona, formulats per propietaris que representen més del
50% de la superfície del Polígon d’actuació urbanística; atès que s´ha donat
compliment a totes les observacions contingudes a l’informe del Departament de
Reparcel·lacions de l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 10 de febrer de 2020.
REQUERIR els esmentats propietaris del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la
constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 2 del Pla de Millora
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual
del carrer Provençals de Barcelona per tal que constitueixin la Junta de Compensació
mitjançant escriptura pública. DESIGNAR com a representant d’aquesta Administració
en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de gestió
urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, el Sr. Jaume Vidal i Pi. PUBLICAR
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia i en un dels diaris de major circulació
de la província; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE compte a la
Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
15. –

(06pc127822@r1) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, la
modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del Subsector núm. 11 del Pla de
Millora Urbana per a la reforma interior del sector Llull-Pujades Ponent aprovada per
l’Assemblea General Ordinària celebrada en data 22 d’octubre de 2019. COMUNICAR
la modificació dels estatuts al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores,
dependent de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels
diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR aquest acord individualment a tots els
interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

16. –

(18/2020) APROVAR el model de conveni de col·laboració i els seus annexos, a
subscriure entre els Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació de
Barcelona i els Centres Educatius de la ciutat, relatiu a la cessió d’espais municipals en
el marc de la pandèmia per coronavirus SARS-COV-2 per al curs 2020/2021; FACULTAR
als gerents dels districtes per a la signatura del conveni i dels documents que se’n
derivin.

17. –

(2020-0078) 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’ocupació del Pavelló
de la Vall d’Hebron com a PAV-Salut; FACULTAR a la gerent de l’Àrea de Cultura,
Educació, Ciència i Comunitat, Sra. Marta Clari Padrós, per signar el present conveni i
per dur a terme les actuacions necessàries per a la millor concreció, adaptació i
execució del present acord, donant-ne compte a la Comissió de Govern.
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18. –

(2020-0077 (antic 0871/17 tramitat en paper)) PRORROGAR l’Acord de Gestió Cívica
entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona, amb NIF
G64629538, codi conveni 20XC0190 (antic 0871/17) per la gestió de l’espai de Torre
Jussana i l’addenda pel desenvolupament del projecte pilot de l'Oficina de Gestió del
Patrimoni Ciutadà, fins el 16 de novembre de 2021, de conformitat amb la clàusula 4
de l’esmentat Acord, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 16.11.2017 i
prorrogat per acord de la Comissió de Govern de 3 d’octubre de 2019, i que
instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional per un import de 442.144,00 euros, i de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3
de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 442.144,00 euros a favor del Consell
d’Associacions de Barcelona, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, de
l’exercici pressupostari 2020: D/0800/48549/92418 per un import de 45.084,93 euros,
D/0800/48903/92417 per un import de 4.200,66 euros, i D/0701/48903/92011 per
import de 4.200,66 euros; i de l’exercici pressupostari 2021: D/0800/48549/92418 per
un import de 328.915,07 euros, D/0800/48903/92417 per un import de 29.871,34
euros i D/0701/48903/92011 per un import de 29.871,34 euros. CONDICIONAR la seva
realització a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
l’actual. FACULTAR el Sr. Marc Serra Solé, regidor de Drets de Ciutadania i Participació
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat Conveni,
així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

19. –

(192/2017) RATIFICAR L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ del contracte número
17004016-003 adjudicat a TRANSIT PROJECTES, S.L., amb NIF núm. B5948935, que té
per objecte la gestió del Centre Vil.la Urània, de conformitat amb l’acta d’aixecament
de la suspensió de 10 de juny de 2020 i amb la documentació presentada de seguretat
i salut pública que s’acompanya a la mateixa acta.DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i esport.

20. –

(192/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.10.2020 fins el
31.12.2020, el contracte 17004016-004 que té per objecte Pròrroga dels serveis de
gestió, dinamització i coordinació del Centre Cívic Vil.la Urània, adjudicat a l'empresa
TRANSIT PROJECTES, S.L., amb NIF B59489351, per un import total de 195.332,13
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 195.332,13 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 161.431,51 euros i import
IVA de 33.900,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0605. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Anglí
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció
de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Sant Andreu
21. –

(18000643-003) RATIFICAR l'aixecament de la suspensió de l’execució del contracte
que té per objecte el servei de dinamització i suport del centre cívic Sant Andreu, amb
efectes des del dia 15 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

EL SECRETARI GENERAL

Signat electrònicament per :CPISR-1 C Jordi Cases Pallares
Data :2020.09.10 13:36:15 CEST
Raó:Comunicació
Lloc : Barcelona

CG 32/20

8/8

