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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MAIG DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de maig de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (010/2020SG) APROVAR el projecte normatiu per a 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 DONAR-LI el tràmit previst a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal.

2. – (152/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Gloria Font Basté
(mat. 74907) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on
ocupa el  lloc  de treball  de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA04),  i  l’exercici
d’una  activitat  docent  com  a  professora  col·laboradora  de  la  Fundació  Privada
Universitat  i  Tecnologia  (La  Salle)  –  Universitat  Ramon  Llull  pel  curs  acadèmic  2019-
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
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. – (181/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Puente Vilardell
(mat. 77468) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa
amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  a  la  Tercera
Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01),
i l’activitat privada per compte d’altri de tallerista de cursos d'art a l'empresa Calaix de
Cultura SL. 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
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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.  

4. – (101/2020) MODIFICAR la Base 2, la 8 cinquè paràgraf, la 10 i la 13.2, l’Annex 1 temari
bloc III marc normatiu i l’Annex 2 punt 6,  del procés de 100 places de Caporal/a de la
Guàrdia  Urbana  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  mitjançant  concurs-oposició  lliure,  en
torn de promoció interna, aprovades en Comissió de Govern de 5 de març de 2020 i
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8083 de 12 de març
de  2020,  en  el  sentit  que  consta  en  l’expedient;  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya  i  a  la  Intranet  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;
DONAR COMPTE  del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (102/2020) MODIFICAR la Base 2, la 4.3.4, la 8 cinquè paràgraf, la 8.2 primer i setè
paràgrafs, la  10, la 13.2 i la 14, l’Annex 1 temari bloc III marc normatiu i l’Annex 2 punt
6,  del  procés  de  50  places  de  Sergent/a  de  la  Guàrdia  Urbana  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, mitjançant concurs-oposició lliure, en torn de promoció interna, aprovades
en Comissió de Govern de 5 de març de 2020 i publicades en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8083 de 12 de març de 2020, en el sentit que consta en
l’expedient;  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la  Intranet
Municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DONAR  COMPTE  del  present  acord  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (103/2020) MODIFICAR la Base 2, la 8 cinquè paràgraf, la 8.2 primer i setè paràgrafs, la
10, la 13.2 i la 14, l’Annex 1 temari bloc III marc normatiu i l’Annex 2 punt 6, del procés
de  25  places  de  Sotsinspector/a  de  la  Guàrdia  Urbana  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
mitjançant concurs-oposició lliure, en torn de promoció interna, aprovades en
Comissió de Govern de 5 de març de 2020 i publicades en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8083 de 12 de març de 2020, en el sentit que consta en
l’expedient;  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la  Intranet
Municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;  DONAR  COMPTE  del  present  acord  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

7. – (0134/20 (20S04883)) APROVAR l'encomana de gestió al Consorci Mar Parc de Salut,
amb NIF S0800471E, per al desenvolupament del Programa d'Atenció Integral al
Personal Municipal (PAIPEM), AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total
de 73.689,00 euros, dels quals 24.563,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
0707/48710/92218 del pressupost de l'any 2020, 24.563,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 0707/48710/92218 del pressupost de l'any 2021 i 24.563.00
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0707/48710/92218 del pressupost de
l'any 2022, i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
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posterior a l'actual, a favor de Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb NIF
S0800471E per al Programa d'Atenció Integral al Personal Municipal (PAIPEM).
FACULTAR el Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, Sr. Javier Pascual
Gurpegui per a la signatura de la mateixa. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.  

8. – (0392/16 - 16001802-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de juliol de
2020 fins el 23 d'octubre de 2020, el contracte 16001802-005 que té per objecte el
suport audiovisual, lloguer, instal·lació i manteniment d’equips de so i àudio pels actes
ciutadans  i  equips  de  la  Gerència  de  Recursos  amb  el  foment  de  l’ocupació  de
persones  amb  dificultats  particulars  d’inserció  en  el  mercat  laboral,  adjudicat  a
l'empresa Iniciatives Events SL, amb NIF B64709363, per un import total de 109.999,97
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consten en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 109.999,97 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 90.909,07 euros i import
IVA de 19.090,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20300/92011
0705. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

9. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 21 de maig de 2020.

10. – (DP-2020-27836)  AUTORITZAR  a  l’entitat  mercantil  ND-TANG  90,  SL,  a  gravar  la
concessió  d’us  privatiu  que  ostenta  respecte  de  l’entitat  2-A  (registral  64.678  de  la
secció 2a del Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona) ubicada en part del subsòl
de la finca de propietat municipal situada al carrer de Tànger núm. 86.X, per a la
construcció  d’un  aparcament  subterrani  per  a  vehicles,  adjudicada  per  acord  de  la
Comissió de d’Economia i  Hisenda del  Consell  Municipal  en sessió de 21 d’octubre de
2019,  amb un dret real  d’hipoteca, d’un import màxim 60.073,27 (incloent en aquest
import, el capital del préstec, els interessos i les costes judicials); i un termini màxim
d’amortització  que  es  correspondrà  amb  la  durada  de  la  concessió  d’ús  privatiu  (50
anys a comptar des de la seva formalització: 24 de gener de 2020), destinada a la
finalitat  única  i  exclusiva  de  finançar  les  obres  de  construcció  d’un  aparcament  de
vehicles  subterrani  a  la  citada  finca;  i  d’acord  amb  les  condicions  annexes,  que
s’aproven.

11. – (3-043/2020)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-043/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 611.778,28 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.
20050791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

12. – (20144063P-L1) ACORDAR la continuïtat per un període comprès des del 31.05.2020
fins el 28.02.2021, o fins l'entrada en vigor dels contractes en tràmit de l'expedient
20210003, del contracte 15001694-005 que té per objecte el Manteniment i reparació
de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona - Lot 1,
adjudicat a l'empresa UTE ETRA BONAL SA Y SICE SA-N3 UTE, amb NIF U66270208, per
un import total de 2.280.790,29 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 506.842,29 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 418.877,93 euros i import IVA de 87.964,36 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import d'1.773.948,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un
import net d'1.466.072,73 euros i import IVA de 307.875,27 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

13. – (20144063P-L2) ACORDAR la continuïtat per un període comprès des del 31.05.2020
fins el 28.02.2021, o fins l'entrada en vigor dels contractes en tràmit de l'expedient
20210003, del contracte 15001695-003 que té per objecte el Manteniment i reparació
de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona - Lot 2,
adjudicat a l'empresa KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA, amb NIF
A78107349, per un import total d'1.928.615,79 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 428.581,29 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 354.199,41 euros i import IVA de 74.381,88 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.500.034,50 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net d'1.239.697,93 euros i import IVA de
260.336,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504.
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

14. – (20200244) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de manteniment dels
sistemes de control de velocitat mitjançant cinemòmetres- radars de punt a la ciutat
de Barcelona (2020-2022), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm.
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de contracte 20001090, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 619.602,76 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 512.068,40 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 512.068,40 euros i import de
l'IVA de 107.534,36 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 206.534,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 309.801,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 103.267,13
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

15. – (20ju137) INICIAR, a l’empara de la Disposició Addicional Cinquena del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i de l’article 2 de Real Decreto
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, -por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación urbana,- els treballs preparatoris necessaris per a la
delimitació de l’àmbit de regeneració urbana del Sud-oest del Besòs, en els termes que
figuren  en  l’expedient  administratiu,  d’acord  amb  l’informe  emès  per  l’Institut
Municipal d’Urbanisme de data 6 de maig de 2020, que figura a l’expedient. PUBLICAR
aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la Gaseta Municipal
de Barcelona.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

16. – (20190362) ADJUDICAR el contracte núm. 19003732, que té per objecte el
subministrament de mobiliari de reposició i nova instal·lació per als equipaments
dependents de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de
l’Ajuntament  de  Barcelona  a  INAD-HOC  HABITAT,  SL  amb  NIF  B66579392  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
590.566,60 euros IVA inclòs, d'acord amb els preus unitaris ofertats, amb una baixa del
35,83%, dels quals 488.071,57 euros corresponen al preu net i 102.495,03 euros a
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 590.566,60 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/63501/92011 0200.
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 24.403,58
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. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Oscar Marín Fraile, cap
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del  departament  d’Infraestructures  i  Equipaments.  DONAR  COMPTE  d'aquest  acord  a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

17. – (20180400)  APROVAR  l’annex  de  modificació  de  l’encomana  de  gestió  a  l’Institut
d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de  Barcelona  (IERMB)  pel  qual  es  formalitza  el
contracte  programa 2019-2020,  en el  sentit  d’ampliar  i  incorporar  diversos  àmbits  de
treball, definits a l’informe justificatiu del Director de Serveis de Estratègia i Innovació
així  com  a  l’annex.  APROVAR  les  tarifes  de  les  tasques  objecte  de  la  present
modificació, annexes a aquest decret, segons proposta del Director d’Innovació Social.
AMPLIAR l'autorització i disposició, per un import de 256.764,71 euros, amb càrrec a la
partida  0200-23031-22703  del  pressupost  de  l’any  2020,  i  de  conformitat  amb
l’informe  justificatiu  del  Director  d’estratègia  i  planificació  de  15  de  maig  de  2019,  la
despesa  relativa  a  l’encàrrec  de  gestió  a  l’Institut  d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans,
amb CIF núm. P0800013E. FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa, Regidora de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  a  la  signatura  de  l’encomana,  així  com  la  de  tots
aquells documents que es derivin de la mateixa. PUBLICAR el present acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

18. – (20154250_15003142-001) PRORROGAR el contracte 15003142, de serveis de
seguretat  dels  accessos  de  la  Sala  Conjunta  de  Comandament,  d’acord  amb  les
previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  foment  de  l’ocupació  de  persones
amb  dificultats  particulars  d’inserció,  adjudicat  a  l'empresa  PYCSECA  SEGURIDAD  SA,
amb NIF A08976177, a partir del 25 de maig de 2020, en cas que no s’hagi formalitzat
a  l’esmentada  data  el  nou  contracte  de  prestació  successiva,  núm.  20000063,  per  un
període que finalitzarà en el moment en què comenci l’execució aquest nou contracte
i, en tot cas, per un màxim de 9 mesos, per un import total de 133.298,83 euros, IVA
inclòs, a la vista dels informes que figuren a l’expedient i d’acord amb els articles 34.1
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i 16 del Decret d’Alcaldia de 23
de  març  de  2020,  pel  qual  s’estableixen  mesures  i  criteris  addicionals  en  la
contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per
la situació de crisi sanitària esmentada. AUTORITZAR i DISPOSAR l’esmentada despesa
amb el desglossament següent: un import net de 88.447,34 euros i un import d’IVA de
18.573,94, al tipus impositiu del 21%, a l'aplicació pressupostària
D/22701/13211/0400 i amb càrrec al pressupost de 2020; i un import net de 21.716,98
euros i un import d’IVA de 4.560,57, al tipus impositiu 21%, a l'aplicació pressupostària
D/22701/13211 0400, del pressupost de 2021 i condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en aquest darrer exercici; DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

19. – (20184009_18000965L02)  APROVAR  l’ampliació  del  termini  d’execució  del  contracte
18000965L02 corresponent al Lot 2 del contracte de subministrament de 6 vehicles
autobomba urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per al Servei de
Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat
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en dos lots [lot 2: subministrament de 2 vehicles autobomba urbana pesada], que va
ser adjudicat a IVECO ESPAÑA SL, amb NIF B61768511, fins al dia 30 de novembre de
2020, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient i  amb l’article 34.2 del Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte  econòmic  i  social  de  la  COVID-19  i  l’article  7  del  Decret  d’Alcaldia  de  23  de
març  de  2020,  pel  qual  s’estableixen  mesures  i  criteris  addicionals  en  la  contractació
del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de
crisi sanitària esmentada. REQUERIR el contractista per tal que en el termini màxim de
5  dies  hàbils  procedeixi  a   FORMALITZAR  l’ampliació  del  termini  d’execució  del
contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

Districte de les Corts

20. – (20XC0094)  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  empresarial  en  activitats  d’interès
general entre l’Ajuntament de Barcelona i  l’empresa “Edicions de Proximitat SL”,  amb
NIF  B67353045,  empresa  editorial  del  periòdic  quinzenal  “Línia  Les  Corts”,  per  tal  de
regular la seva col·laboració en el procés de selecció del Cortsenc i  Cortsenca de l’any
2020 al Districte de les Corts, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament
li  ofereixi  dins  la  campanya  publicitària  del  referit  procés  d’elecció,  amb  vigència  des
del dia següent a la seva formalització fins al 31 de desembre de 2020. FACULTAR el
regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la
de tots aquells documents que se’n derivin.

EL SECRETARI GENERAL
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