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Comissió de Govern – Actes
ACTA Comissió de Govern, sessió de 5 de juliol de 2018.

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia 5 de juliol
de 2018 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presidència de
l'Excma. Sra. alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres.
tinents/es d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados i Laia Ortiz Castellví i els Ims. Srs. regidors i
les Imes. Sres. regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño,
Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas, assistits pel secretari general, Sr. Jordi
Cases i Pallarés, que certifica.
Excusen la seva absència l’Im. Sr. i la Ima. Sra. tinent/a d’Alcaldia, Jaume Asens Llodrà i
Janet Sanz Cid, i la Ima. Sra. regidora Mercedes Vidal Lago.
També hi és present el gerent municipal, Sr. Jordi Martí Grau.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou hores i trenta
minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 de juny de 2018, l'esborrany
de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la propera sessió
del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent com a conseqüència de
l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part Decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. (E.04.6006.17) Resoldre les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular
de Catalunya, pels motius que resulten dels informes del Consorci d’Educació de Barcelona, i
dels Serveis Jurídics de Patrimoni, que s’adjunten a efectes de motivació, contra l’acord del
Plenari del Consell Municipal, de 23 de febrer de 2018, que aprovava inicialment la constitució
d’un dret de superfície sobre la finca municipal ubicada en el carrer Numància 153-161, per a
la construcció i gestió del CEIP Anglesola; aprovar definitivament el dret de superfície i
formalitzar-lo d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; inscriure'l en el
Registre de la Propietat; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
2. (E.03.6046.16) Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en
el Tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona signat el 27 de desembre de
2016; modificar l’acord de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016, ratificat pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de gener de 2017, relatiu a les condicions
d’adquisició de la finca registral 4169 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona,
d’acord amb la petició de la Generalitat de Catalunya, en el sentit derivat de la pròpia
modificació del conveni, admetent l’adquisició d’aquesta finca amb la càrrega que la grava,
assumint la Generalitat el manteniment dels costos econòmics així com el resultat del plet
interposat per al seu futur alliberament, amb total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
3. (2018/362) Atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Oriol Bohigas i Guardiola
per ser un personatge decisiu mitjançant la gestió pública i l’activitat privada en la
configuració de la Barcelona actual a nivell arquitectònic i cultural.
4. (2018/363) Atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Josep Fontana i Lázaro per
ser un ciutadà compromès amb Barcelona, militant per la justícia i rebel contra la injustícia al
món, qualitats consubstancials al seu ofici d’historiador.
5. (2018/336) Atorgar la Medalla d’Honor de Barcelona 2018 a les ciutadanes, ciutadans i
entitats que proposa el Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, d’acord amb la
relació que s’adjunta en document annex, com a mereixedors d’aquest guardó perquè amb la
pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la
consciència ciutadana, virtuts i els valors cívics.
6. (91/2018 RH) Atorgar la medalla d'honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que
figuren en les relacions adjuntes, en les categories d'argent i bronze, per haver prestat
serveis sense interrupció durant 35 o 25 anys respectivament, sense cap nota desfavorable
en els seus expedients personals. La concessió de la medalla d'argent produeix els beneficis
establerts a l'article 5 del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Policia
Municipal i del Servei d'Extinció d'Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de
1976.
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7. (110/2018 RH) Atorgar la medalla d'honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que
figuren en les relacions adjuntes, en la categoria d'argent i bronze per la realització de serveis
rellevants i/o de contrastada eficàcia, d'acord amb el que disposa l'article 4 del vigent
Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei
d'Extinció d'Incendis, de 17 de setembre de 1976. La concessió de la medalla d'argent
produeix els beneficis establerts a l'article 5 de l'esmentat Reglament.
8. (111/2018 RH) Atorgar les medalles d’honor al mèrit en la categoria d’argent, així com les
plaques de reconeixement, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la
Guàrdia Urbana que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició
addicional del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del
Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, en reconeixement a les seves
actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana d’aquesta ciutat.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
9. (18PL16533) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla Especial d'ordenació dels establiments comercials
destinats a la venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i resoldre l’al·legació presentada
en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la
Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que consten a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.
Districte de l'Eixample
10. (17PL16453) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats al barri
de Sant Antoni, Districte de l'Eixample, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte
al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament i resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de
valoració de les al·legacions, informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorporen a aquest acord.
11. (18PL16541) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ordenació de l'edifici d'habitatges públics situats
a la plaça de les Glòries a l'illa delimitada pels carrers Gran Via, plaça de les Glòries,
Castillejos i nou vial definit pels Encants, d’iniciativa municipal a proposta de l'Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; i resoldre
les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les
al·legacions, informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a
aquest acord.
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Districte de Sants-Montjuïc
12. (18PL16557) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l'equipament
docent situat al passeig de la Zona Franca número 96 del barri de la Marina del Port,
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.
13. (18PL16531) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ordenació del nou
equipament situat a l’illa dels Jardins de Can Ferrero i Cal Sèbio, al Districte de SantsMontjuïc, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta
a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
14. (18PL16552) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament assistencial situat
al carrer Císter 20-22 i 20I, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’iniciativa municipal; i
resoldre l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les
al·legacions, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest
acord.
Districte de Gràcia
15. (17PL16470) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Vallcarca en
l'àmbit situat a l'entorn de l'avinguda i el Viaducte de Vallcarca, i els carrers de Gustavo A.
Bécquer i Farigola, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorpora a aquest acord; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació
pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de
Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
16. (18PL16547) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i part de la UA-3 de
l'MPGM en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar Farigola, d’iniciativa municipal; amb les
modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; resoldre les
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat
amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les
al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
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17. (18PL16559) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana a l'àmbit situat al carrer Farigola núm. 21-25 i núm.
34-40, d’iniciativa municipal.
Districte de Sant Martí
18. (17PL16522) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels paràmetres edificatoris del
front consolidat del carrer Pujades,150-152, cantonada carrer Roc Boronat 57-59-61,
promogut per BALEC Projectes Immobiliaris SL.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna la seva
conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell Municipal amb les
modificacions següents:
a) S’afegeixen:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
(DPPF-02 OOFF2018) Aprovar provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 i
successius de les Ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm.
3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres
serveis; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.15.
Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; sotmetre les
esmentades Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes; i tenir per aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals en el
supòsit que no es presentin reclamacions.
(DPPF-03 OOFF2018) Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal 3.17 Taxes per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport
d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per l’exercici 2018 i successius; sotmetre
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l’esmentada ordenança fiscal a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes; i tenir per aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal en el
supòsit que no es presentin reclamacions.
b) Es retira:
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
El punt 11.
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes a les Comissions
d) Compareixences Govern municipal
C) Part Decisòria / Executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les diferents
Comissions del Consell Municipal.
a) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. (H124-2018-0003-FB) Declarar d’especial interès i utilitat municipal la instal·lació esportiva
municipal del CEM Arístides Maillol; d’acord amb els informes i dictamen que consten a
l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora
de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra
de l’IBI corresponent als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius. I donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
2. (H-0620180005-FB) Declarar d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal del
pavelló poliesportiu de la Creueta del Coll; d’acord amb els informes i dictamen que consten a
l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora
de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra
de l’IBI corresponent als exercicis en què s’ha presentat la sol·licitud i successius. I donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
3. (0004/15) LOT 1 - Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 14005729-001 que té per objecte el manteniment d'elements constructius i
instal·lacions dels edificis de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos Humans i
del Districte de Nou Barris, LOT 1, adjudicat a l'empresa IMESAPI, SA, amb NIF A28010478,
per un import màxim de 247.087,18 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 247.087,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides
i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. Fixar en 10.210,21 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. LOT 2 - Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14005730-001 que té per objecte el manteniment d'elements constructius i instal·lacions dels
edificis de la Gerència de Drets Socials i de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat,
LOT 2, adjudicat a l'empresa IMESAPI, SA, amb NIF A28010478, per un import màxim de
160.854,38 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 160.854,38 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest document. Fixar en 6.646,88 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
LOT 3 - modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14005731001 que té per objecte el manteniment d'elements constructius i instal·lacions dels edificis
adscrits al Districte de Ciutat Vella i al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, LOT 3, adjudicat a la
UTE FAUS-MIATEC Mant. Edif. LOT 3, amb NIF U66421553, per un import màxim de
108.873,56 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 108.873,56 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest document. Fixar en 4.498,91 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. LOT 4 - Modificar, a l'empara dels
articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14005738-001 que té per objecte el
manteniment d'elements constructius i instal·lacions dels edificis adscrits al Districte de
l'Eixample i del Districte d'Horta-Guinardó, LOT 4, adjudicat a l'empresa Constraula
Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 159.061,23 euros
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 159.061,23
euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest
document. Fixar en 6.572,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies
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hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. LOT 5 - Modificar, a l'empara dels
articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14005739-001 que té per objecte el
manteniment d'elements constructius i instal·lacions dels edificis adscrits al Districte de
Sants-Montjuïc i Gerència d'Ecologia Urbana, LOT 5, adjudicat a la UTE Constraula-Aldago
Mant. LOT5, amb NIF U66424086, per un import màxim de 432.568,22 euros (IVA inclòs),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 432.568,22 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. Fixar
en 17.874,72 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per
a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. LOT 6 - Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14005740-001 que té per objecte el manteniment d'elements constructius i instal·lacions dels
edificis adscrits al Districte de les Corts i Districte de Gràcia, LOT 6, adjudicat a l'empresa
Servicios e Instalaciones Aldago SL, amb NIF B61563169, per un import màxim de 93.788,69
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
93.788,69 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest document. Fixar en 3.875,57 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. LOT 7 - Modificar, a l'empara dels
articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 14005741-001 que té per objecte el
manteniment d'elements constructius i instal·lacions dels edificis adscrits al Districte de Sant
Andreu i al Districte de Sant Martí, LOT 7, adjudicat a l'empresa (UTE Manteniment Edificis LOT 7) Constraula Enginyeria-Instal. Aldago, amb NIF U66424151, per un import màxim de
233.729,03 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 233.729,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest document. Fixar en 9.658,22 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
4. (03-2018LL10284) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal per la
instal·lació de gas a la finca, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic, amb
nivell de protecció individual B, al carrer de Tapioles, 51, de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2-1; concedir la bonificació del 50% sobre la quota de l’impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència 03-2018LL10284, a Roberto
Secchi, en data 12 d'abril de 2018, per la instal·lació, atès que s’ajusta a allò establert a
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que l’edifici es troba, d’acord amb l’informe de
la tècnica municipal, dins del llistat del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i
Catàleg del Districte de Sants-Montjuïc amb nivell de protecció individual B, número
d’identificador 1851 i número d’element 125, amb la denominació de “Cases Heras i Llobet”, i
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que també té el nivell de protecció de conjunt C, número d’identificador 1807, com a “Conjunt
especial del Poble Sec”.
5. (07-2017LL45949) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres per
a la reforma de la distribució interior amb ampliació del nombre d’ocupants i instal·lació
d’ascensor exterior a la residència de gent gran “Azurimar”, ubicada al carrer Natzaret, 16I, i
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; concedir a Geros Azur, SL, la
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada
per la concessió de la llicència, en data 13 de març de 2018. Atès que s’ajusta a allò establert
en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat de
caràcter privat, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7b) i és un
dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a
“equipament sanitari-assistencial”. Donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
6. (07-2018CD18204) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres,
incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits,
no subjectes a obra major, llevat de les obres de conservació o reparació menor; obres de
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A o B i reforma interior en zones
comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, ubicades al carrer Sant Antoni Maria
Claret, 167-171, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; concedir a la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65% sobre
la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del
comunicat diferit, en data 16 d’abril de 2018. Atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è
de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat diferit és una entitat sens
ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a/ad/c/d) i
és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM
com a equipament administratiu, cultural, docent i sanitari-assistencial. Donar-ne trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Sants-Montjuïc
7. (14PL16169) Desistir del procediment per a la tramitació de la Modificació Puntual del PGM
per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca (Prat Vermell), d’iniciativa
municipal, aprovada inicialment per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, en sessió de
20 de febrer de 2014, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació.
8. (18PL16535) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat
Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d’un mes;
precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcial
amb el mes d’agost i sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
9. (18PL16588) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l'ampliació del parc de l'Oreneta
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i la creació de zona d'habitatge de protecció en l'àmbit discontinu situat als carrers de
Montevideo 33-53 i Gaspar Cassadó 21X, d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel
termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost i sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva
aprovació provisional.
b) Proposicions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que seran
tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la Comissió de Govern
els dóna la seva conformitat.
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es comuniquen les
resolucions següents:
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS
1. (18000011) Resolució del gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, de 15 de juny de
2018, que adjudica mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació
harmonitzada, a favor de l’empresa IBM Global Services, serveis informàtics per al nou Portal
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible, per un pressupost total d’adjudicació d'1.295.604,29 euros (IVA inclòs), amb un
valor estimat d'1.487.149,10 euros (IVA exclòs) i un termini màxim d’execució de 18 mesos.
2. (18000152) Resolució del gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, de 12 de juny de
2018, que inicia mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària,
regulació harmonitzada, el procediment per l’adquisició de llicències de programari de gestió
documental Opentext xECM i serveis de manteniment, en modalitat ELA, amb mesures de
contractació pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 2.325.015,00 euros
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(IVA inclòs), un valor estimat d'1.921.500,00 i amb un termini d’execució de màxim el 31 de
desembre de 2020.
3. (18000152) Resolució del gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica, de 13 de juny de
2018, que adjudica mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària,
regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Oracle Iberica SRL, l’adquisició de llicències de
programari de gestió documental Opentext xECM i serveis de manteniment, en modalitat ELA,
amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de licitació de
2.325.015,00 euros (IVA inclòs), un valor estimat d'1.921.500,00 i amb un termini d’execució
de màxim el 31 de desembre de 2020.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
4. (18/0089-00-CP/01) El gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, el 8 de
juny de 2018, ha resolt adjudicar el contracte de la prestació del servei de conservació de la
jardineria i neteja del Parc de Vil·la Amèlia i Vil·la Cecilia i zones d'influència de la ciutat de
Barcelona, amb criteris de contractació pública sostenible (Contracte reservat a centres
especials d'ocupació, d'acord amb la Disposició Addicional 5ª del TRLCSP) a l’empresa Can
Cet Centre d'Inserció Socio-Laboral, SL, amb CIF, per un import de 555.879,30 euros (IVA
inclòs del 21% i 10%) i un termini d’execució de 2 anys.
Districte de l'Eixample - Districte de Ciutat Vella
5. (080.1619.318) El conseller delegat de BIMSA, el 13 de juny de 2018, inicia la licitació per
a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de remodelació de la ronda de
Sant Antoni, tram 1- entre el carrer Comte d'Urgell i el carrer Floridablanca, en els Districtes
de l'Eixample i Ciutat Vella, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un
pressupost de licitació de 4.213.228,62 euros (IVA exclòs) i un valor estimat de 5.055.874,34
euros (IVA exclòs).
Districte de Sants-Montjuïc
6. (010.1619.310) El conseller delegat de BIMSA, el 21 de juny de 2018, ha resolt adjudicar
el contracte d’obres relatives al projecte executiu per a la instal·lació d’un conjunt d’ascensors
al Barri del Polvorí al Districte de Sants-Montjuïc, amb mesures de contractació pública
sostenible, a Constructora del Cardoner, SA, per un import d’adjudicació de 617.068,92
euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat de 746.653,39 euros; i un valor
estimat del contracte de 822.758,41 euros, IVA exclòs.
Districte de Sant Martí
7. (070.1619.307) El conseller delegat de BIMSA, el 21 de juny de 2018, ha resolt adjudicar
el contracte d’obres de la coberta verda de l’edifici Fòrum (Museu Blau/Museu de Ciències
Naturals), al Parc del Fòrum a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a
la UTE Moix, Serveis i Obres, SL - Constructora del Cardoner, SA, per un import d’adjudicació
d'1.580.979,13 euros, IVA exclòs, que incloent IVA ascendeix a la quantitat d'1.912.984,74
euros, i un valor estimat del contracte de 2.485.560,06 euros, IVA exclòs.
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b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ALCALDIA
1. (20144013) Aprovar la modificació del contracte núm. 14000832 que té per objecte la
prestació dels serveis de descontaminació, verificació, neteja i manteniment de vestuari i EPI
(equips de protecció d’intervenció) del personal d’intervenció del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament (SPEIS), per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 106 i 219
del TRLCSP i la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars, per un import de
de 45.976,36 euros, IVA inclòs, d’acord amb els informes incorporats a l’expedient; el
contracte va ser adjudicat el 18 de juliol de 2014, per un import de 417.966,91 euros, IVA
inclòs, a Elis Manomatic SA, amb NIF A08205056, i va ser prorrogat el 27 de juliol de 2016.
Ampliar l'autorització i la disposició de la despesa del contracte a favor de l’esmentada
empresa i per la quantitat indicada, de la qual 37.996,99 euros corresponen a l’import net i
7.979,37 euros, a l’IVA, al 21%, amb càrrec al pressupost i partida corresponents. Requerir el
contractista perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a partir de la data de recepció de
la notificació d'aquesta resolució, procedeixi al reajustament de la garantia, per un import de
1.899,85 euros, i per tal que comparegui en el termini màxim dels 10 dies següents a la data
del dipòsit per formalitzar la modificació del contracte el dia i hora que se li indiqui.
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS
2. (2018/117 IMEB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emma Planas Ferrer
(mat. 3005495), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria
professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM El Tramvia Blau de l’Institut
Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 –
80.50.SE.10 -, i l’activitat privada per compte propi, com a Arquitecte Tècnic. La dedicació
professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, així com en l’establert en l’article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
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 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. (162/2018) Modificar les bases de la convocatòria de 150 places d’agent de la Guàrdia
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, en el sentit que seguidament
es relaciona: La base 9.2 segon, tercer i quart paràgrafs, on diu: Per resoldre empats que
puguin aparèixer en la classificació definitiva es tindrà en compte, en primer lloc, la nota del
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curs selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya (EPC), en segon lloc la nota obtinguda a
l’anomenat “mòdul 8: pràctiques” al darrer curs impartit, o el seu equivalent al curs 20182019; en el cas que l’empat no hagi estat resolt s’optarà finalment per la persona de major
edat. En cas d’infracció del Reglament Interior de l’Escola de Policia de Catalunya, la Direcció
del Centre proposarà al Tribunal les sancions corresponents. Si el Tribunal acorda la
interrupció definitiva del curs, es perdrà el dret a seguir en l’oposició, així com la pèrdua de la
condició de funcionari/ària en pràctiques. En els casos en què s’hagin obert diligències prèvies
o s’hagi incoat un procediment penal contra una persona aspirant, es procedirà a la suspensió
de la realització del curs selectiu o de les pràctiques, o al seu ajornament si encara no s’han
iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal. Amb
posterioritat i atenent a aquest resultat, el Tribunal resoldrà en conseqüència. Ha de dir: Per
resoldre empats que puguin aparèixer en la classificació definitiva es tindrà en compte, en
primer lloc, la nota del curs selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya (EPC), en segon lloc la
nota obtinguda a l’anomenat “mòdul 7: formació transversal” al darrer curs impartit, o el seu
equivalent al curs 2018-2019; en el cas que l’empat no hagi estat resolt s’optarà finalment
per la persona de major edat. Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya l’alumnat resta sotmès al Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudici de
la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. (849/18) Aprovar el projecte normatiu de l’Ordenança reguladora de l’administració
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i
següents del Reglament Orgànic Municipal.
5. (2018/000484) Aprovar l’expedient núm. 2018/000484 de modificacions de crèdit,
corresponent a la relació MC–00000113, consistent en transferències de crèdit del Pressupost
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, d’import 7.386.623,81 euros dins
del Capítol I, derivades de regularització de despeses de mobilitat de personal, canvis
d’organigrama i altres variacions, que recullen les modificacions d’altes i baixes des del dia 10
de març de 2018 fins al dia 22 de juny de 2018 als crèdits inicials assignats, sense que això
representi una esmena a la quantitat total pressupostada. Publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
6. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 5 de
juliol de 2018.
7. (DP-2018-27146) Adquirir, a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a l’entitat
financera BBVA RMBS 2 Fondo de Titulización de Activos, amb CIF V85044451, l’habitatge
situat al carrer Finestrelles núm. 37, 4t 1A (identificat registralment com finca núm. 13962
del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta
l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb l’apartat 2a de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució hipotecària i de la Disposició addicional setena de la Llei
4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones
en risc d’exclusió residencial, en el seu punt tercer; aprovar com a preu de la compravenda
l’import de 47.360,00 euros; lliurar a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de
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Barcelona la quantitat de 47.360,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda per l’Institut;
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de
l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social; formalitzar la
compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposi una
càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la Propietat.
8. (3-111/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-111/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 10.356.267,54 euros, per atendre despeses del Pla de Barris de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 18061991; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal.
9. (3-113/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-113/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, provinents de l’aportació de la Generalitat per Fons de Foment
del Turisme corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, per finançar varis projectes
municipals en matèria de turisme aprovats en la Comissió de Govern, de 31 de maig de 2018,
per un import total d'1.400.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
18062595; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
10. (3-114/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-114/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici
2018, d’import 335.265,77 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que
consta a l’expedient, referència comptable núm. 18062591; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
11. (3-116/2018) Aprovar l’expedient núm. 3-116/2018 de modificacions de crèdit, consistent
en la realització de transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2018, d’import 1.038.422,00 euros, per fer front a despeses
d’allotjaments d’urgència d’immigrants i refugiats, de conformitat amb la documentació i amb
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
núm. 18062691; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
12. (20180275) Declarar activitat pública essencial, concretant l’acord de la Comissió de
Govern de 21 d’abril de 2016, el Servei d’habitatge de la unitat productiva autònoma i
transversal provinent de l’encomana de gestió amb la societat REGESA, a efectes del
compliment de la normativa aplicable sobre els límits a la taxa de reposició d’efectius en
casos de necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials. Establir
que el sistema de gestió d’aquest servei serà de gestió directa amb mitjans propis, mitjançant
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, a partir del dia 1 d’octubre de
2018. Iniciar el procediment que correspongui, dins del marc normatiu existent per tal de
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subrogar a partir del dia 1 d’octubre de 2018 el personal que presta el serveis actualment,
permetent l’estabilitat del personal.
Es retira la proposta precedent
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
13. (0798/18) Atorgar la subvenció directa i de caràcter excepcional a la Fundació Privada
FICAT, amb DNI/NIF G62212972, per un import de 55.242,00 euros, per al desenvolupament
del projecte "Decàpolis", d'acord amb allò previst en l'article 6.2 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 donada la excepcionalitat que concorre en el
projecte. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
55.242,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, a favor de Fundació Privada FICAT, amb NIF G62212972, per al desenvolupament
del projecte "Decàpolis". Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima
30 de setembre de 2018 la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la
memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. Aquesta haurà de contenir memòria
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica
justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor.
14. (0812/18) Atorgar la subvenció a ACCEM, amb DNI/NIF G79963237, per un import de
70.843,16 euros, per al suport als sol·licitants de protecció internacional i refugiats, d'acord
amb allò previst en l'article 6.2 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 donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 70.843,16 euros, amb càrrec
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor d'ACCEM, amb
NIF G79963237, per al suport als sol·licitants de protecció internacional i refugiats. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que, en data màxima 30 de setembre de 2018 presenti la
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de
l'activitat subvencionada. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les
activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les
activitats realitzades i informe de l’auditor.
Districte de l'Eixample
15. (20149101) Ampliar l’autorització i disposició de la despesa del contracte 14002515-001
que té per objecte el lloguer del local carrer Aragó, 326-328, ubicació OAC, a favor de
l’adjudicatària Aragón 326,CB, amb NIF E65885220, per un import màxim de 1.157,50 euros
(IVA inclòs), en concepte d’estimació de les despeses de regularització de l’IPC juliol 2016juliol 2017 i variacions de les demés despeses assumides en el contracte.
Districte de Sants-Montjuïc
16. (20169208) Prorrogar de mutu acord i segons estableix la seva clàusula 3, el termini de
vigència del conveni número d’expedient 20169208, formalitzat el 31 d’octubre de 2016,
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc i la Unió d’entitats de la Marina
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que té per objecte la Gestió Cívica del Centre Cívic de La Cadena, del Districte de SantsMontjuïc, durant el termini comprès entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2020;
ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import de 160.000,00 euros amb càrrec
al pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Unió
d’Entitats de la Marina, amb NIF G58441189, supeditats a l’existència de crèdit adequat i
suficient als corresponents exercicis pressupostaris; requerir l’entitat gestora per tal que, en
el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura de la
pròrroga del conveni de formalització de la gestió cívica, i requerir l’entitat gestora per tal
que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria
justificativa del cost total del projecte. Facultar el gerent del Districte, Sr. Francesc Jiménez i
Gusi, per a la signatura de l'esmentada pròrroga.
Districte de Nou Barris
17. (18002097/18002097L01) Adjudicar el contracte núm. 18002097L01, que té per objecte
la gestió de la Xarxa dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb
mesures de contractació pública sostenible, LOT 1: Casal infantil Ciutat Meridiana, Casal
infantil Vallbona i Casal infantil Trinitat Nova, per un import de 216.828,00 euros, exempt
d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Serveis a les Persones Encís, SCCL amb NIF F60137411, i d'acord amb la seva proposició, en
haver estat la segona empresa amb màxima puntuació d'acord amb els criteris de selecció
fixats al plec i haver estat aquest el Lot de 3a. preferència per part de l'empresa que ha
obtingut la màxima puntuació en tots 3 lots, existint la limitació d'adjudicació en un màxim de
2 lots a una mateixa empresa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari
l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest
mateix document. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització,
sempre i que 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 Lucas Martínez Chito, Director de Serveis a les Persones i al Territori. Donar
compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
18. (18002097/18002097L02) Adjudicar el contracte núm. 18002097L02, que té per objecte
la gestió de la Xarxa dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb
mesures de contractació pública sostenible, LOT 2: Ludoteca La Guineu, Casal infantil
Roquetes, Casal infantil Canyelles i Pati de l'escola de Prosperitat, per un import de
255.204,29 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar
a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos
que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 255.204,29 euros (IVA inclòs),
dels quals 232.003,90 euros corresponen al preu net i 23.200,39 euros a l'IVA al 10%.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
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recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i que 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
Lucas Martínez Chito, Director de Serveis a les Persones i al Territori. Donar compte d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
19. (18002097/18002097L03) Adjudicar el contracte núm. 18002097L03, que té per objecte
la gestió de la Xarxa dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb
mesures de contractació pública sostenible, LOT 3: Casal infantil El Turó, Casal infantil
Vilapicina-Torre Llobeta i Ludoteca Sóller, per un import de 235.499,80 euros (IVA inclòs), de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Calaix de
Cultura, SL amb NIF B63033740, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document amb un import de 235.499,80 euros (IVA inclòs), dels quals 214.090,73 euros
corresponen al preu net i 21.409,07 euros a l'IVA al 10%. Formalitzar el contracte en el
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i que 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 Lucas Martínez Chito, director de
Serveis a les Persones i al Territori. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Districte de Sant Andreu
20. (09-CONV-577/2018) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i el Consorci Institut Ramon Llull en el marc del programa de residència curatorial,
concretament, en el projecte curatorial que es presentarà a la Muu Gallery de Hèlsinki;
facultar la regidora del Districte de Sant Andreu, l'Ima Sra. Laia Ortiz Castellví, per a la
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
Districte de Sant Martí
21. (SJ-18-014) Aprovar inicialment les Bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant Martí,
per a la prevenció i erradicació de la violència masclista. Sotmetre a informació pública les
esmentades Bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes
de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Gaseta
municipal, d’acord amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 5.3 de la Normativa
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per tal que els
interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que
creguin adients. Tenir per aprovades definitivament les Bases particulars en cas que
transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, convocar el
premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Autoritzar la despesa de 1.000 euros, que anirà a càrrec a la partida 0610-48101-23241 del
pressupost de l'any 2018, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquests premis amb el
següent desglossament: categoria A persones entre 16 i 25 anys: 1000 euros.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
22. (19_2018-SF_OP) Convocar l’oferta pública d’ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins
de Barcelona, Institut Municipal, de dues places de la categoria d’auxiliar administratiu/iva
per a l’exercici de 2018, mitjançant concurs-oposició. Aprovar les bases que han de regir
l’esmentada convocatòria. Publicar la present convocatòria i les bases que la regulen al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a
la Gaseta Municipal, així com un anunci de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.
Districte de Ciutat Vella
23. (1BD 2017/140) Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Comissió de Govern en la
sessió del 28 de juny de 2018, aprovar definitivament el Projecte d’arranjament i millores
puntuals a les voreres de la Via Laietana, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.207.496,26 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; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Gràcia
24. (18g152) Declarar 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 Sr. Enrique Romero Korndöffer, en nom i representació de
la Sra. Mercedes Coves Reig, la Sra. Mercedes Nogués Reig i la Sra. Maria Elisa Martínez
Sarro, el 27 de març de 2018, en relació a la finca núm. 106 del carrer Gomis, qualificada de
sistema d’equipaments comunitaris i dotacions actuals (claus 7a) per la Modificació del Pla
General Metropolità de l’eix nus Collserola – Lesseps, tram Esteve Terrades, aprovada
definitivament el 27 de març de 1995 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC en data 9 de juny de 1995, 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 5 de juny de 2018, que a efectes de
motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
Districte d'Horta-Guinardó
25. (7BC 2018/006) Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització de voreres
passants a la cantonada del carrer Canigó / passeig de Fabra i Puig i a la cantonada de la
baixada de la Plana/carrer Tajo, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient
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administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 176.272,91
euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, que es correspon amb el tram I del
“Projecte executiu de reurbanització del carrer Fulton entre el carrer Tajo i la plaça Eivissa,
tres passos elevats al carrer Horta entre la plaça Eivissa i la baixada de la Combinació i les
voreres passant a la cantonada del carrer Canigó/passeig Fabra i Puig i a la cantonada de la
baixada de la Plana/carrer Tajo” i que ha estat programat en dos trams independents, essent
la Comissió de Govern l’òrgan competent per l’aprovació dels dos trams per raó de la quantia,
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); publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament de Barcelona; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
26. (13E00160) No admetre a tràmit l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient
d’expropiació per ministeri de la llei formulat per la Sra. Carme Serra Vilalta, en representació
del Sr. Francisco Serra Vilalta i la Sra. Carmen Teruel Martínez, en data 28 de desembre de
2016, en relació a la finca núm. 53 del carrer Doctor Bové, qualificada de Parcs i jardins
actual de caràcter local (clau 6a), per la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels
Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010 i publicada al DOGC el 23
de febrer de 2011, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística, d'11 de juny de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té
per íntegrament reproduït.
27. (14E00013) Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t lletra d) de
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit
d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. Marcel Pagerols
Villegas, en 2 de maig de 2014, en relació a la finca número 27 de la carretera del Carmel i
camí Can Xirot, 7, qualificades de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) per la
Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit del Tres Turons, inclosa en la Actuació Aïllada
al Carmel 1, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010 i publicada el 23 de febrer
de 2011 i xarxa viària bàsica (clau 5) pel Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de
Serveis de Gestió Urbanística, de 8 de juny de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya
al present i es té per íntegrament reproduït.
28. (15E00068) Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. Vicente de la
Fuente Cullell contra l’acord de la Comissió de Govern de 5 d’octubre de 2017, pel qual es
declara improcedent l’advertiment del propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri
de la llei formulat pel mateix, en data 14 d’abril de 2015, en relació a la finca núm. 6 del
carrer Davallada de Gallecs, qualificada com a sistema d’equipaments comunitaris i dotacions
de nova creació a nivell local (clau 7b), pel Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de
Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, de 5 de juny
de 2018, obrant a l’expedient que s’acompanya a la present i que a efectes de fonamentació
es dóna per íntegrament reproduït, i notificar-ho a l’interessat.
29. (15E00069) Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t, lletra d) de
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit
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d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. Fernando Viñals
Abellán, en data 17 d'abril de 2015, en relació a la finca núm. 14 bis del carrer Marià
Labèrnia, qualificada de parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) per la Modificació
del Pla General Metropolità en l’àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament en data 12
de gener de 2011 i publicada al DOGC el 23 de febrer de 2011, i inclosa a l'Actuació Aïllada
de la Rovira número 1, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística, d'11 de juny de 2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té
per íntegrament reproduït.
30. (16E00015) Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t lletra d) de
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit
d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. José Manuel Macías
Vázquez, el 18 de novembre de 2015, en relació a la finca núm. 58, baixos, del carrer
Passerell, qualificada de parcs i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b), de sistema
d´equipament esportiu (clau 7b-ES), i de xarxa viària bàsica (clau 5) per la Modificació del
Pla General Metropolità en l’àmbit del Barri del Carmel i entorns, aprovada definitivament l'1
de juny de 2010 i publicada al DOGC el 20 de setembre de 2010, pels motius que figuren a
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 8 de juny de 2018, que a efectes
de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
31. (16E00129) Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t lletra d) de
l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del propòsit
d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat per Sr. Julio Valades
Fernández i Sr. Manuel Valades Fernández, en data 9 d’octubre de 2009, en relació a la finca
número 47-C del carrer Pintor Tapiró, qualificada de Parcs i jardins de nova creació de
caràcter local (clau 6b), per la Modificació del Pla General Metropolità a l’illa delimitada pels
carrers del Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i la Travessera de les Corts i entorns,
aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010, pels motius que figuren a l’informe de la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de 13 de juny de 2018, que a efectes de motivació
s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
32. (18g207) Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4art lletra d) de
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 Sr. Francisco Valverde
Garcia, en nom i representació del Sr. Ernesto Hugo Offidani, el 22 de febrer de 2018, en
relació al pis baixos de la finca número 24 del carrer Marsans i Rof, qualificada de sistema de
parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) per la Modificació puntual del Pla General
Metropolità en l’àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010
per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, publicada al DOGC, el 23 de febrer
de 2011, inclosa en l’Actuació aïllada al Carmel 1 (AA-CAR1), a executar mitjançant
expropiació, 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 28 de maig de
2018, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament reproduït.
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Districte de Sant Andreu
33. (18PL16577) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de l’equipament
Nou Mercat municipal de Sant Andreu, situat a la plaça Mercadal, al Districte de Sant Andreu,
d’iniciativa municipal, a petició de l’Institut Municipal de Mercats; exposar-lo al públic pel
termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
34. (18g15) Aprovar definitivament, la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la
finca núm. 2LC-2LD del carrer de la Madriguera, al barri de Trinitat Vella, qualificada de parcs
i jardins de nova creació de caràcter local (clau 6b) i xarxa viària bàsica (clau 5) pel Pla
Especial de Reforma Interior del Sector Trinitat-Madriguera, aprovat definitivament el 17 de
novembre de 1997, sense que s’hagin presentat al·legacions durant el termini d’informació
pública de l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats, tal i com s’exposa en
l’informe emès per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal
d’Urbanisme de Barcelona, de 12 de juny de 2018, que consta a l’expedient i que es dona per
íntegrament reproduït; iniciar l’expedient d’expropiació; notificar individualment als afectats
l’inici de l’expropiació per a què en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els
seus drets, cas que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el preu en què
els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser-ne ocupants, a fi
d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 155 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles i a tots aquells
als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a
comptar des de la data de la notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que, si
escau, pugui correspondre i, en el supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies
no hi hagi mutu acord; iniciar la peça separada de preu just, d’acord amb allò establert a
l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l’article 157 i
següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; publicar aquest acord mitjançant la
inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de
més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada
definitivament.
Districte de Sant Martí
35. (10BD2017229) Aprovar inicialment el Projecte d'execució per la millora i manteniment
dels Jardins de Carles I, entre el carrer de Wellington, carrer de Moscou i passeig de
Circumval·lació, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un pressupost de 878.802,18 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; 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), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents;
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aclarir que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes
d’agost i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
36. (10BC 2017/197) Aprovar definitivament el Projecte executiu de les lloses a incloure en
l’estructura del túnel viari de la plaça de les Glòries, al Districte de Sant Martí de Barcelona,
d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.528.100,64
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); 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; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de
l’actuació.
37. (18obo141) Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització i infraestructures del carrer
Marroc, entre els carrers de l’Agricultura i Josep Pla al Districte 22 , de Barcelona, al Districte
de Sant Martí, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte, de 5 d’abril de
2018, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït,
amb un import total de 2.022.188,77 euros, PEC, més 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; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (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.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les onze hores.
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