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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de gener de 2021 

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (564/2020) DECLARAR d’interès públic l’activitat sol·licitada per la Sra. Beatriz Almenar 
Pasies (mat. 77043) per a la realització d’una segona activitat pública de 
desenvolupament d’un programa de suport de vigilància epidemiològica per 
l’emergència sanitària provocada per la covid-19, al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol 
i de conformitat amb el que preveuen l’ article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, i l’article 4.1 de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre. AUTORITZAR 
la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Beatriz Almenar Pasies (mat. 77043) entre la 
seva activitat municipal com a personal laboral interí, amb la categoria professional de 
Tècnica Superior en Medicina (codi de lloc 22LA1BIBA02) adscrita al Departament de 
Prevenció de Riscos Laborals de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu de l’Ajuntament de Barcelona i una segona activitat pública per a 
desenvolupar un programa de suport de vigilància epidemiològica per l’emergència 
sanitària provocada per la covid-19, contractada com a Tècnica Superior en Salut 
Pública pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta autorització 
està emparada en la declaració d’interès públic aprovada a l’apartat anterior i resta 
subjecta als límits i condicionants previstos al règim d’incompatibilitats, establerts a la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, a la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i 
demès disposicions concordants.DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (2020/606) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, tal i com es detalla a l’annex que consta a l’expedient. 
PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

3. – (18003434L01) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L01-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 1- Districte Ciutat Vella, adjudicat a 
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l'empresa Serveis Del Espectacle Focus, S.A., amb NIF A58116369, per un import total 
de 363.000,00 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 20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
16.528,93 euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0601, 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 343.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 283.471,07 euros i import IVA de 59.528,93 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

4. – (18003434L02) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L02-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 2- Districte de l'Eixample, adjudicat a 
l'empresa La Llauna, S.C.C.L., amb NIF F58184201, per un import total de 240.000,00 
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 
20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 16.528,93 
euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0602, 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 220.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
181.818,18 euros i import IVA de 38.181,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0602. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

5. – (18003434L05) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L05-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 5- Districte de les Corts, adjudicat a 
l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 110.164,99 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 9.180,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
7.587,12 euros i import IVA de 1.593,30 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0604, 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 100.984,57 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 83.458,32 euros i import IVA de 17.526,25 amb tipus impositiu 21% a 
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l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

6. – (18003434L06) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L06-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 6- Districte Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat 
a l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 121.000,00 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 8.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
6.611,57 euros i import IVA de 1.388,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0605, 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 113.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 93.388,43 euros i import IVA de 19.611,57 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

7. – (18003434L07) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L07-003 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 7- Districte de Gràcia,, adjudicat a 
l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 217.800,00 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 7.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
6.198,35 euros i import IVA de 1.301,65 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0606, 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 210.300,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 173.801,65 euros i import IVA de 36.498,35 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

8. – (18003434L08) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L08-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 8- Districte Horta-Guinardó, adjudicat a 
l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 247.000,00 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 8.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
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l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
6.611,57 euros i import IVA de 1.388,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0607, 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 239.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 197.520,66 euros i import IVA de 41.479,34 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

9. – (18003434L09) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L09-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 9- Districte Nou Barris, adjudicat a 
l'empresa Serveis Del Espectacle Focus, S.A., amb NIF A58116369, per un import total 
de 350.000,00 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 29.166,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
24.104,69 euros i import IVA de 5.061,98 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0608, 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 320.833,33 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 265.151,51 euros i import IVA de 55.681,82 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

10. – (18003434L10) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L10-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 10- Districte de Sant Andreu, adjudicat a 
l'empresa La Llauna, S.C.C.L., amb NIF F58184201, per un import total de 170.000,00 
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 
14.166,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 11.707,44 
euros i import IVA de 2.458,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0609, 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 155.834,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
128.788,43 euros i import IVA de 27.045,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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11. – (18003434L11) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L11-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 11- Districte de Sant Martí, adjudicat a 
l'empresa La Llauna, S.C.C.L., amb NIF F58184201, per un import total de 266.617,00 
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 
12.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 9.917,36 
euros i import IVA de 2.082,64 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0610, 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 254.617,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
210.427,27 euros i import IVA de 44.189,73 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0610. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

12. – (20XC0321) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF), per acollir persones 
estudiants universitàries en pràctiques d’aquesta universitat, amb efectes a partir del 2 
de febrer de 2021 i per una durada de dos anys, prorrogables expressament per 
períodes anuals, amb un màxim de dues pròrrogues. FACULTAR l’Il·lm Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura d’aquest Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents 
que se’n derivin. 

13. – (INVERSIONS) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 21 de gener de 2021. 

14. – (DP-2020-27951) PRORROGAR amb efectes des del 31 de desembre de 2020, per un 
termini d’un any, la cessió d’ús d’un espai en planta baixa de 40,13 m2 (la sala de 
reunions) i d’un espai a la primera planta de 14,80 m2 (la sala 6) de la finca situada al 
carrer Comerç núm. 42 a favor de l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, acordada 
per la Comissió de Govern en data 12 de juny de 2013 i formalitzada mitjançant 
contracte de 31 de desembre de 2013, amb la finalitat de destinar-los a la seva seu 
social i a realitzar les activitats que li son pròpies, restant vigent el Plec de condicions 
reguladores aprovat per la Comissió de Govern en data 12 de juny de 2013 i incorporat 
a l’esmentat contracte. 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc

15. – (3BD 2020/103) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte Executiu per a la 
construcció d’una nova Escola Bressol, Espai Familiar i Pavelló poliesportiu (PAV-2) al 
carrer Roger, núm. 48-64 al Barri de Sants-Badal, al Districte de Sants-Montjuïc de 
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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, Informe Tècnic de la 
Direcció Tècnica d’Edificació 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 
total de 9.651.287,15 euros, 21% IVA inclòs, import resultant de sumar al contracte 
principal licitat (8.222.357,50 euros, 21% IVA inclòs), l’import de les modificacions 
proposades (1.143.133,44 euros, 21% IVA inclòs) i les despeses associades (285.796,21 
euros, 21% IVA inclòs), i que representa el 13,44% d’increment sobre l’import del
Pressupost de Coneixement per l’Administració (PCA) del projecte aprovat 
definitivament (8.508.153,71 euros 21% IVA inclòs); Modificacions consistents en 
requeriments de CEB/IMEB per millorar la funcionalitat d’espais de l’escola bressol, així 
com de l’equipament esportiu a requeriment del Districte. Entre d’altres, eliminació de 
cel ras al sostre del PAV-2 deixant l’estructura vista, substitució del sistema de detecció 
de fums per un sistema de detecció per aspiració, millores per a l’accés i seguretat en
l’àmbit d’instal·lacions de coberta, formació de vas impermeabilitzat al pati de l’escola 
per evitar filtracions d’aigua a la finca veïna, substitució del sistema de ventilació 
natural del pavelló per minimitzar l’emissió de soroll vers l’exterior, canvis en la xarxa 
de clavegueram a petició de BCASA, així com l’enderroc i gestió d’elements soterrats i 
de fibrociment no previstos; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en un dels diaris dels de més circulació a Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

Districte d'Horta-Guinardó

16. – (7BD 2017/202) APROVAR inicialment el Projecte de reforma de la planta baixa del 
Casal Pirineus al carrer Josep Serrano 59-71, al Districte d'Horta-Guinardó de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb la Conformitat Tècnica del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost d’1.043.753,65 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 
(TRLLMRLC); SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

17. – (20200067) ALLIBERAR la quantitat de 20.176,75 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20001649 que té per objecte el 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, el qual ha estat adjudicat a 
l'empresa NOVACT, amb NIF G62083357, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries 
i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 10.088,37 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23252 0200; un import (IVA inclòs) de 10.088,38 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200. DONAR-
NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

18. – (20204027_20003262)  ADJUDICAR el contracte núm. 20003262, que té per objecte els 
serveis d’atenció telefònica a la demanda, gestió d’emergències i gestió administrativa 
per a la Guàrdia Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament, a la 
sala conjunta de comandament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 
tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible a l’empresa KONECTA 
BTO, SL, amb NIF B62916077, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 3.057.040,80 euros IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats, dels quals 2.526.480,00 euros corresponen al preu net i 
530.560,80 euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
despesa de 3.057.040,80 euros, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 698.949,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 590.692,96 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 822.354,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 
699.631,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 130.723,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 114.688,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 126.324,00 euros; FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de Sant Martí

19. – (2002/2005) PRORROGAR des del 25 de gener de 2021 al 24 de gener de 2022 la 
durada del contracte de lloguer del local del carrer Muntanya, 16 i 16 bis, de Barcelona, 
aprovat en data 31 de desembre de 2004 amb Servicio de Alquileres,SA, amb NIF 
B58280876, en el qual desenvolupa les seves activitats l’associació Ateneu la Farinera 
del Clot. Aquesta pròrroga es realitza a l’empara del que estableix la condició annexa 
1a. del contracte d’arrendament signat per ambdues parts. AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import de 92.685,56 euros a favor de Servicio de Alquileres, SA, amb 
NIF B58280876 en concepte de renda i demés despeses a càrrec de l’arrendatari que 
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consten al contracte, amb càrrec al pressupost 2021 i partida D/0610/20200/92011 per 
un import de 86.591,17 euros i al pressupost 2022 i partida D/0610/20200/92011 per 
un import de 6.094,39 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
EXIMIR de l’obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva complementària. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

EL SECRETARI GENERAL
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