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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Sessió de 4 de juny de 2020 
 
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 4 de juny de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 
Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet Sanz Cid, 
Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia 
Martín González, Eloi Badia Casas, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, 
Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol i 
Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases 
Pallarès, que certifica. 
 
Excusen la seva absència la Ima. Sra. Laura Pèrez Castaño i l’Im. Sr. Jordi Rabassa 
Massons. 
 
També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez. 
 
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19. 
 
El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal. 
 
La Presidència obre la sessió a les 10.00 h. 
 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 28 de maig 
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 
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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. –  (46/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Macià Plaza 
(mat.6100288), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Art i Història, amb 
destinació al Departament d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica Superior d’Art i 
Història [22FA1BIBA05], i l’activitat privada per compte d’altri com a ajudanta 
d’investigació a la Fundació Bosch i Gimpera. 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.  

 
2. –  (2020/92) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Restori Sanchís 

(mat. 3100488),  entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Puigmal de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on 
ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri, com a tècnica especialista en educació emocional, a 
l’empresa La Nau Espacial SL, fins al 30/06/2020. La dedicació professional privada 
haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 
així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat 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.  
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3. –  (23/2020) MODIFICAR la base 2, la 7.1 cinquè paràgraf, la 8 i la 9.2 segon i tercer 
paràgraf, del procés de 282 places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant oposició lliure, aprovades en Comissió de Govern de 30 de 
gener de 2020 i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  núm. 
8067 de 19 de febrer de 2020, en el sentit que consta en l’expedient; OBRIR novament 
el termini de presentació de sol·licituds en la forma prevista en la base 4 de la 
convocatòria, per la qual cosa, les persones aspirants disposaran del termini de vint 
dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d’aquesta esmena al 
DOGC, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i forma 
per les persones aspirants interessades en aquest procés; PUBLICAR novament les 
bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de 
Barcelona, incorporant les esmenes efectuades; DONAR COMPTE de la present 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.  

 
4. –  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 

4 de juny de 2020.  
 
5. –  (221/20) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i L’Olivera SCCL, amb 

la finalitat de fixar els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
Olivera SCCL per a la divulgació del projecte agrosocial de Can Calopa de Dalt i el seu 
vincle amb un model alimentari més sa, just i sostenible, i la producció del vi de la DO 
"Vinyes de Barcelona" mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb situació de 
vulnerabilitat, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa amb 
caràcter nominatiu, per l’execució del projecte "Vinyes compartides i compromeses" a 
la finca de Can Calopa de Dat, per un import de 612.000,00 euros, equivalent 13,41% 
del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total  de 3.542.738,60 euros i 
una durada fins al 31.12.2023, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3.de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. 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 import de 612.000,00 euros, dels quals 108.000,00 euros 
amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 0700/48729/43351 del pressupost 
de l'any 2023, i 138.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
0700/48729/43351 del pressupost de l'any 2022, i 168.000,00 euros amb càrrec a 
l'/les aplicació/ns pressupostària/es 0700/48729/43351 del pressupost de l'any 2021, i 
198.000,00 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
0700/48729/43351 del pressupost de l'any 2020, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual i següents. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, en data 
màxima de 31 de març de l'any següent de la subvenció anual atorgada de cadascun 
dels quatre anys subvencionats, de conformitat com s'estableix a la clàusula catorzena 
del conveni. FACULTAR el Sr. Álvaro Porro Gonzalez, en qualitat de Comissionat 
d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.  
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6. –  (102/20) AUTORITZAR la despesa de 300.000,00 euros amb càrrec a les partides 

corresponents del Pressupost 2020; APROVAR l’ampliació de la convocatòria 2020 per 
a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Subvencions per a l’Impuls 
socioeconòmic del territori, aprovada per Comissió de Govern del dia 12 de març del 
2020, que té per objectiu generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a través 
de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica, 
promoure l’ús dels recursos endògens dels territoris per desenvolupar activitat 
socioeconòmica d’una forma sostenible en el temps, fent la ciutat més resilient a les 
fluctuacions econòmiques, per afegir-hi la modalitat següent: 7: REACTIVACIÓ DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PROXIMITAT ALS BARRIS DE PLA DE BARRIS, amb 
l’objectiu de recuperar l'activitat econòmica amb arrelament territorial als barris de 
Pla de barris, tant d'empreses, comerços i projectes de proximitat, que participin del 
teixit econòmic i/o comunitari del barri /districte on estan ubicades. ESTABLIR que un 
cop aixecada la suspensió del termini de presentació de sol·licituds de les modalitats 1 
a 6, aquestes es poden presentar del 2 de juny al 2 de juliol del 2020; MODIFICAR 
l'esmentada convocatòria per tal d’establir que les sol·licituds de la modalitat 7 es 
podran presentar des del 5 de juny del 2020, o data següent a la de publicació al 
BOPB, fins el 6 de juliol del 2020 i per incorporar criteris en les diferents modalitats, 
per tractar que els projectes subvencionats contribueixin a la recuperació de 
situacions i dinàmiques econòmiques prèvies a la crisi sanitària per CoVid-
19. PUBLICAR la modificació de la convocatòria al BOPB i a la Gaseta Municipal.”  

 
7. –  (DP-2020-27821) PRORROGAR amb efectes des del 31 de desembre de 2019, 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 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 de 12 de juny de 2013 i incorporat a 
l’esmentat contracte.  

 
8. –  (20xc0095) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre   la Generalitat de 

Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Associació Barcelona Time Use Initiative for a 
Healthy Society i l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’articular la col·laboració i la 
participació de les parts signants en l’impuls de les polítiques d’ús del temps a nivell 
internacional per aconseguir que aquestes estiguin a l’agenda política de les 
institucions públiques globals i locals i en l’organització de la International Time Use 
Week a Barcelona durant els anys 2020 i 2021 i de les activitats i accions prèvies que 
se’n deriven.FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
per a la signatura del conveni  

 
9. –  (3-048/2020)  APROVAR l’expedient núm. 3-048/2020 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2020, d’import 57.969,71 euros, per atendre transferències de 
crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
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d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
20052191; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.  

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

10. –  (20XCO050) APROVAR el Conveni de col·laboració entre Transports de Barcelona SA i 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB) i l'Ajuntament de Barcelona per a dur a 
terme el Projecte integral de renovació del Tramvia Blau i l'entorn de la via pública. 
FACULTAR la Regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa 
Alarcón Montañés, per la signatura de l'esmentat Conveni, així com de tots aquells 
documents que se'n derivin.  

 
Districte de Sant Andreu 
 

11. –  (20ju138) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 119.1 i els apartats 3 i 4 de la 
Disposició Addicional Cinquena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, subjectant-se a les regles de tramitació 
establertes per l’article 119.2 de l’esmentat Text refós, el Projecte de la delimitació de 
l’àmbit de rehabilitació edificatòria - regeneració urbana del Barri de Trinitat Vella, 
que s’executarà mitjançant la delimitació dels PAUS corresponents a cadascun dels 
edificis inclosos en l’àmbit, previ conveni amb les comunitats de propietaris i 
propietàries  i en les fases previstes al document que s’aprova, amb determinació del 
sistema d’actuació de Reparcel·lació, en la modalitat de Cooperació, mitjançant 
reparcel·lació econòmica. ACORDAR, d’ofici,  la iniciativa pública de l’actuació. 
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, a un diari dels de major 
circulació de la Província, i en el tauler d’edictes de la Corporació, amb atorgament 
d’audiència als propietaris afectats pel mateix termini, amb citació personal als 
interessats.  

 
Districte de Sant Martí 
 

12. –  (20obo139) APROVAR inicialment, a l’empara de l’article 89.6 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, la 
modificació del Projecte d’urbanització i infraestructures del carrer Tànger (entre Av. 
Meridiana i carrer Àvila), el carrer Pamplona (entre Av. Meridiana i Sancho d’Àvila) i el 
carrer Àlaba (entre Bolívia i Sancho d’Àvila), al Districte de Sant Martí, a Barcelona, 
d’iniciativa pública, amb un import de 7.864.425,59 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs - quin import no altera el del projecte d’urbanització referenciat, 
que fou aprovat definitivament per la Comissió de Govern de 4 de juliol de 2019 - 
modificació puntual que permet executar unes estructures com a suport del carrer 
Pamplona en la seva confluència amb el nus Meridiana - Castillejos; segons informe 
tècnic de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme de 12 de maig de 2020, que figura a l’expedient i que es dona per 
reproduït; i SOTMETRE a informació pública dit projecte, durant un termini d’un mes, 
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a partir del dia següent al 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 les al·legacions pertinents; i TENIR-LO per 
aprovat definitivament, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini 
d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin palesa la necessitat 
d’introduir modificacions en el projecte.  

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI 
 

13. –  (20200215) PRORROGAR, amb efectes d'1 de juny de 2020, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya 
Federació, amb CIF G6652730, per a la gestió indirecta al centre de recursos municipal 
per LGBTI, i pel termini comprès entre els dies 1 de juny de 2020 fins al 31 de maig de 
2022. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de 942.866,07 euros amb càrrec de 
la partida 0200 48903 23254, corresponent als pressupostos dels anys 2020, 2021 i 
2022, condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents 
pressupostos. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal presenti la justificació de 
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb allò que preveu l’acord de gestió 
cívica. FACULTAR l’Ima. Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i 
Cures de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de la pròrroga l’esmentat conveni de 
gestió cívica, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.  

 
Districte de Sant Martí 
 

14. –  (17005715) ESTABLIR la suspensió del contracte núm. 17005715 que té per objecte la 
gestió dels equipaments d’infància del districte de Sant Martí, lot 2 (ludoteques) des 
del dia 14 de març inclòs i fins la finalització de l'estat d'alarma. La finalització de la 
suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les 
circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de 
conformitat amb l’informe tècnic emès en data13 de maig de 
2020l’import  d’indemnització a favor de SPORT PARTNERSHIP CET 10 SL amb NIF 
B60704939 la quantitat de 8.232,69 euros pel període comprés entre el dia 14 de 
març de 2020 i el dia 31 de març de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la partida 26.11920.11 de l’exercici 2020. 
ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el 
període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració 
responsable on s'especificarà,  si s’escau, la variació o no dels imports i despeses 
indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de 
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT 
 

15. –  (3SD/20) ACCEPTAR la subvenció per un import total de 259.168,39 euros, que s’ha 
proposat concedir amb caràcter provisional pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, pel finançament de les Escoles 
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Municipals de Música de Barcelona, per al curs 2017-2018, amb el següent detall: 
Escola Música Municipal Eixample: 66.206,98€; Escola de Música Municipal Sant 
Andreu: 74.639,84€; Escola de Música Municipal Can Ponsic : 38.268,72 €; Escola de 
Música Municipal Nou Barris: 47.626,26 €;Escola de Música Municipal Can Fargues: 
32.426,59 €. DECLARAR que aquesta corporació no incorre en cap dels supòsits que 
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
DECLARAR que ni aquesta corporació local ni cap organisme d’aquesta rep de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra subvenció pel mateix concepte.  

 
16. –  (4SD/20) ACCEPTAR la subvenció per un import total de 1.088.613,06 euros, que s’ha 

proposat concedir amb caràcter provisional pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, pel finançament del Conservatori 
Municipal de Música pel curs 2017-2018. DECLARAR que aquesta corporació no 
incorre en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta corporació local ni cap 
organisme d’aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes autònoms cap altra 
subvenció pel mateix concepte.  

 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

17. –  (20202026) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Secretariat d’Entitats de 
Sants – Hostafrancs – La Bordeta, amb NIF G58186180 i l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Sants-Montjuïc), per a la realització d’activitats de dinamització socio-
cultural, que instrumenta l’atorgament de la subvenció directa i amb caràcter 
extraordinari de 78.113.-euros, equivalent al 100% del cost total del projecte, i amb 
una durada fins a 30 de juny de 2020 d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28, ambdós de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Plenari del Consell Municipal 
d’aquest Ajuntament en sessió de 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR I DISPOSAR 
la despesa de 78.113,00 euros amb càrrec als Pressupostos de l’exercici 2020 i la 
partida 8713/33711/0603, a favor del Secretariat d’Entitats de Sants – Hostafrancs – 
La Bordeta, amb NIF G58186180. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de tres mesos a comptar des de l’acabament del termini per a la 
realització de l’activitat, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. FACULTAR  el 
Regidor del Districte de Sants–Montjuïc, l’Im. Sr. Marc Serra Solé, per a la signatura 
d’aquest conveni.  

 
Districte de Sant Andreu 
 

18. –  (2183/2019) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de promoció de la 
convivència en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de Sant Andreu a 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 
núm. de contracte 19005634, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 350.476,69 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 660.653,55 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
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tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 318.615,17 euros i import de 
l'IVA de 31.861,52 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 95.710,55 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609, un 
import (IVA inclòs) de 191.421,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609, un import (IVA inclòs) de 63.345,03 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15343 0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.  

 
b) Mocions 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI 
 

Única. –  (0337/19) APROVAR la pròrroga de l'encàrrec de gestió a BASA Barcelona Activa, SA, 
amb NIF A58295296, per a la posada en marxa de l'oficina tècnica per desplegar el 
"Pla laboral ABITS" i el dispositiu "Transocupació" per un període de 12 mesos, del 8 
de juny de 2020 al 7 de juny de 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 
99.000,00 euros, dels quals 57.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48901/23172 del pressupost de l'any 2020, i 42.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/48901/23172 del pressupost de l'any 2021, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual, a favor 
de BASA, Barcelona Activa SAU SPM, amb CIF A58295296, per fer front a les despeses 
derivades d'aquest encàrrec. FACULTAR la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell. Regidora 
de Salut, Envelliment i Cures, per a la signatura de l'esmentada pròrroga, així com la 
de tots aquells documents que se'n derivin. PUBLICARel present acord en el butlletí 
Oficial de la Província.  

 
S'APROVA, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 
unanimitat, la urgència. 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11 
hores. 
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