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 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària d’1 de juny de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 25 de maig de 2017. 
 
 

Part decisòria  
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (036-PD/2017-SG) INFORMAR, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de Catalunya que 
incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de Barcelona, el posicionament de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa reglamentària següent: I. Projecte de decret de 
les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió 
intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels 
Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació del present 
acord. RATIFICAR el posicionament municipal sobre aquesta iniciativa reglamentària, contingut en 
l’escrit d’al·legacions presentat en data 16 de maig de 2017, en tràmit d’informació pública, a 
l’Administració de la Generalitat. NOTIFICAR el present acord i el posicionament municipal sobre 
aquesta iniciativa reglamentària a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament. 

 
2.- (450/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Castro Pérez (mat. 75880) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de TS Dret, 
amb destinació a la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística de la Gerència d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada per 
compte propi de Tutora de Grau de Criminologia dels Estudis de Dret i Ciència Política de la 
Universitat Oberta de Catalunya del 22 de febrer de 2017 al 21 de juliol del mateix any. 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 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.-  (451/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Judith Nieto Lázaro (mat. 75770) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de TS Dret, 
amb destinació a la Direcció de Serveis de Comerç de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació, 
on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte d'altri de tax 
controller a l’empresa “Hoteles Turísticos Unidos S.A.” 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 
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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. 

 
4.-  (460/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pol Font Teixidor (mat. 75882) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de TS Arquitectura, 
amb destinació al Departament de Prospectiva de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i l’activitat privada per compte d'altri com a docent 
en cursos de monitors d’activitats de lleure. 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 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. 

 
5.-  (462/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep M Freixa Aymerich (mat. 75922) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional de TM 
Arquitectura, amb destinació a l'Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i dues activitats privades per compte propi d’Arquitecte 
tècnic i de Tècnic en prevenció de riscos laborals, ambdues fora del terme municipal de Barcelona. 
Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 
les activitats privades d’Arquitecte tècnic i de Tècnic en prevenció de riscos laborals, qualsevol 
manifestació de les mateixes en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada 
d’ambdues activitats 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 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. 

 
6.-  (480/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ariadna Corbi Ferrer (mat. 74709) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administrativa, amb destinació a l’OAC del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de 
Suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte propi de professora de classes particulars i 
col·laboracions puntuals en centres privats. 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 de les Administracions Públiques, la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
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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. 

 
7.-  (498/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Constanza Sitja Bobadilla (mat. 

75796) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de 
TS Dret, amb destinació al Departament de Projectes de Gestió Urbanística de la Direcció de 
Serveis de Gestió Urbanística, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat 
privada per compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la 
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. 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 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. 

 
8.-  (500/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Serrano Lorente (mat. 73839) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administrativa, amb destinació a la Regidoria del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball 
de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a entrenadora del Club Escola 
Rítmica Prat. 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 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. 

 
9.-  (529/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ricard Guamis Tarruella (mat. 73449) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional d’Auxiliar 
administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat privada per 
compte d'altri de tècnic electricista per al càlcul i realització d’instal·lacions d’electricitat, aigua i gas. 
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 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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10.-  (623/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís Orri i Riba (mat. 8003230) entre 

la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Gestor 
d’Administració General, amb destinació al Departament de Mercats de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona (IMMB), on desenvolupa el lloc de treball de Cap d’Àrea de Mercats 
Municipals, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial a la Universitat de 
Barcelona, per l’any acadèmic 2016-2017, des del 18 d’abril de 2017 fins al 14 de novembre de 
2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

 
11.- (615/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència del Districte de Sants-

Montjuïc, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució a la Gaseta Municipal als 
efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
12.-  (E17/054) AUTORITZAR al Consorci Agència d'Ecologia Urbana la contractació temporal per obra i 

servei d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Arquitectura, amb coneixements específics en 
eficiència energètica i models de simulació energètica, domini de programaris tècnics especialitzats i 
nivell Advanced (C1) d’anglès, per a desenvolupar les funcions pròpies i singulars que requereixen 
els projectes europeus “Chess-Setup i Electrific” en els que participa el Consorci Agència d’Ecologia 
Urbana, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’apartat 22.2 de la 
Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a seguir en l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, aprovada per la Comissió de Govern, en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
13.-  (724/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 290.000,00 euros amb càrrec al/s 

pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Barcelona Regional, 
Agència de Desenvolupament Urbà, SA, amb NIF A60453271, per a les tasques de l'Oficina 
Estratègica de l'àmbit Pla del Delta del Llobregat. APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona 
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, per a les tasques de l'Oficina Estratègica de 
l'àmbit Pla del Delta del Llobregat, d’acord amb les condicions que figuren al conveni mitjançant el 
qual es formalitza l’esmentat encàrrec. FACULTAR el Gerent Municipal per a la signatura del 
conveni. PUBLICAR l’esmentat encàrrec al Portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, 
en compliment de l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
14.-  (717/17) AUTORITZAR la despesa del contracte número 17002812, que té per objecte les Accions 

de Comunicació durant 2017, derivat de l’Acord Marc amb núm. de contracte 15003230 (Exp. 
1153/15) "per a la fixació de les condicions per a la contractació dels serveis d'assessorament 
estratègic, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d'espais en tots els mitjans 
convencionals i no convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la 
producció i/o la implementació d'accions de comunicació i de designació de les empreses per a la 
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utilització comuna i contractació centralitzada per part de l'Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació municipal majoritària, 
amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral", a 
les Agències de mitjans homologades de l’esmentat Acord Marc, per un import de 3.500.000,00 
euros IVA inclòs, d’acord amb la proposta de la Directora de Comunicació que obra a l'expedient, 
amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document. 

 
15.-  (23/2017) ALLIBERAR la quantitat de 166.720,00 euros de l'autorització de la despesa corresponent 

a la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència en el marc de la Convocatòria 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2017, aprovada per Acord de la Comissió de 
Govern, de 15 de desembre de 2016, per un import inicial de 2.988.750,00 euros, amb càrrec al 
pressupost municipal de 2017 i a la/es partida/es indicada/es en aquest mateix document. AMPLIAR 
en 84.355,41 euros l’import de l'autorització de la despesa corresponent a la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència en el marc de la Convocatòria General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona 2017, aprovada per Acord de la Comissió de Govern, de 15 de desembre 
de 2016, per un import inicial de 2.988.750,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal de 2017 i a 
la/es partida/es indicada/es en aquest mateix document. AMPLIAR en 15.600,00 euros l’import de 
l'autorització de la despesa corresponent a la Gerència  de Política Econòmica i Desenvolupament 
local en el marc de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2017, 
aprovada per Acord de la Comissió de Govern, de 15 de desembre de 2016, per un import inicial de 
400.000,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal de 2017 i a la/es partida/es indicada/es en 
aquest mateix document. APROVAR i AUTORITZAR la despesa de 99.955,41 euros amb càrrec al 
pressupost de 2017 de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 
2017, corresponent a la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, i a la 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local. ORDENAR la publicació de l’ampliació 
de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 

 
16.-  (2017/471) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Universitat 

Autònoma de Barcelona amb CIF Q0818002H, la Universitat Pompeu Fabra, amb CIF Q5850017D, i 
l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals amb CIF G63518476, per a la realització del projecte 
“Foment de la Plataforma Barcelona'Gov de centres de recerca i formació avançada en Govern i 
Polítiques Públiques a Barcelona“ que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant 
concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora 
de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 138.419 euros. DECLARAR la 
no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que 
consten a l'expedient. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 138.419 euros amb càrrec a la 
partida 0701-48903-92011. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació 
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 
d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

 
17.-  INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document d'1 de juny de 

2017. 
 
18.-  (351/2017) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona per promoure, 
impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau 
mitjà i superior, en centres de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, a la ciutat de 
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Barcelona, amb vigència a partir de la data de la seva signatura i fins a la finalització del curs 2018-
2019. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia per a la signatura de 
l'esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
19.-  (2017/521) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB)  per a l'"Enquesta de cohesió urbana 2017" de conformitat a la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions, aprovada per decret d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 35.952,00 euros, amb càrrec a les següents partides 
48903/92011/0104 i la partida 48903/92011/0701, a favor de l'Institut d'Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona (IERMB) amb NIF  P0800013E. REQUERIR les entitats beneficiàries 
per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització del conveni presentin la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 
Prados, per a la signatura del conveni. 

 
20.-  (705/17) ATORGAR la subvenció directa i nominativa a favor de la Fundació Carles Pi i Sunyer 

d'Estudis Autonòmics i Locals, amb NIF G58302175, per a les  activitats de l'any 2017. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 217.000,00 
euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autònomics i Locals, amb NIF G58302175, per a les  activitats 
de l'any 2017. REQUERIR  l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de març 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. 

 
21.-  (2017/512) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en 

35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, per subvencionar l’execució del 
projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR, a l’empara del que es preveu al conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la 
Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines Incubation Center 
de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA 
BIC Barcelona de 3 d’abril del 2013, una subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter 
excepcional, a Venturi Unmanned Technologies, SL, amb NIF B-66855834, per un import de 
50.000,00 euros, amb el desglossament i amb càrrec als pressupostos abans esmentats, per a la 
realització d’un projecte anomenat “H2LIFT”, amb un cost total d’execució de 216.300  euros, 
d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 
mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així 
com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 

 
22.-  (2017/513) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en 

35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, per subvencionar l’execució del 
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projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR, a l’empara del que es preveu al conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la 
Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines Incubation Center 
de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA 
BIC Barcelona de 3 d’abril del 2013, una subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter 
excepcional, a Andronebula, SL, amb NIF B-66837295, per un import de 50.000,00 euros, amb el 
desglossament i amb càrrec als pressupostos abans esmentats, per a la realització d’un projecte 
anomenat “Orbita Line –a satellite- and mobile –powered technology for public transport 
optimization”, amb un cost total d’execució de 100.000,00  euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 
28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de la 
normativa general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública donada la 
excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 
informació que demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del pagament 
de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l’activitat subvencionada. 

 
23.-  (2017/514) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 50.000,00 euros, desglossada en 

35.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal vigent, 10.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2018 i 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2019, per subvencionar l’execució del 
projecte que s’indica tot seguit. ATORGAR, a l’empara del que es preveu al conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc i la 
Fundació Parc UPC per a la presentació de la candidatura per acollir un Bussines Incubation Center 
de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc del ESA 
BIC Barcelona de 3 d’abril del 2013, una subvenció, mitjançant concessió  directa i amb caràcter 
excepcional, a Kowat Control Biomimetico, SL, amb NIF B-66784711, per un import de 50.000,00 
euros, amb el desglossament i amb càrrec als pressupostos abans esmentats, per a la realització 
d’un projecte anomenat “Kowat, control biomimético”, amb un cost total d’execució de 353.708,00 
euros, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, i l’article 6.2 de la normativa general de subvencions. DECLARAR la no-inclusió en 
convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament, i en el termini màxim de 6 
mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així 
com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 

 
24.-  (3-069/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-069/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 109.446,15 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. 17052291; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
25.-  (3-070/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-070/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, provinents dels ingressos i compromisos d’ingrés de diferents col·laboradors en el 
Conveni Multilateral per articular la col·laboració  de les parts en el desenvolupament de la 
Plataforma Live, per un import de 220.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 17052395; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda. 
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ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 
26.-  (2017/831) APROVAR les bases del Premi Comerç de Barcelona, 20a edició, destinat a totes 

aquelles iniciatives, contribucions o establiments comercials, corresponents a l’any 2016, que hagin 
tingut incidència en la millora del sector comercial i que es puguin integrar en les modalitats del 
premi descrites a les bases específiques. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al 
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com la inserció d’una 
referència d’aquest anunci en la Gaseta Municipal. CONVOCAR el Premi Comerç de Barcelona, en 
la seva 20a edició de l’any 2017. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
27.-  (20150582) PRORROGAR de mutu acord i de conformitat amb el pacte dotzè fins al 31 de 

desembre de 2018, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona, de 18 de novembre de 2015 per a coordinar les actuacions d’ambdues institucions en 
relació al desenvolupament del Programa de sales d’estudi nocturnes permanents a les Biblioteques 
de Barcelona. APROVAR l'addenda al conveni relativa a l'esmentada pròrroga. FACULTAR la Ima. 
Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, 
per a la signatura de l’esmentada pròrroga, així com la de tots aquells documents que es derivin del 
mateix. 

 
28.-  (20150358) APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i la 
clàusula 20.1 del Plec de clàusules administratives particulars, la modificació del contracte número 
15003179 que té per objecte la gestió del servei de Sales d’estudi Nocturnes de Barcelona, de 
conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la Directora de joventut de 28 d’abril de 2017, 
consistent en l’ampliació del servei en tres sales d’estudi puntuals, dues de tipus A, per l’import de 
2.003,73 euros per sala i una de tipus B per l’import de 4.007,46 euros essent un total de 8.014,92 
euros, IVA exempt, del pressupost 2017. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de 
l’esmentat contracte per un import de 8.014,92 euros, IVA exempt, a favor de la Fundació Pia Pere 
Tarrés d'Educació en l'Esplai, amb CIF R5800395E, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en 
el document comptable i condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupost 
corresponent. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la recepció d’aquesta notificació, reajusti  la garantia definitiva per un import de 400,75 euros, i 
COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament de 
Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, núm. 75 9è). 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
29.-  (E17- 000773) APROVAR inicialment les bases específiques dels Premis Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona 2017; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 
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; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; PUBLICAR-LES al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de 
Barcelona i a la Gaseta Municipal; TENIR-LES per aprovades definitivament sempre que no s'hagin 
presentat al·legacions durant el període d'informació pública. CONVOCAR els Premis Consell 
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Municipal d’Immigració de Barcelona 2017, condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades 
Bases; ESTABLIR el termini de presentació de sol·licituds des del dia següent al de la publicació de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 10 d’octubre de 2017; 
AUTORITZAR la despesa de 7.500,00 euros amb càrrec a la partida 0801- 48101-23261 del 
pressupost de 2017. 

 
30.-  (635/17) ATORGAR la subvenció directa i nominativa a favor d'Oblatas Santísimo Redentor Prov 

Cri, amb NIF R5800587G, per a "Dona i Prostitució: Formació Socio-Laboral". AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 48.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor d'Oblatas Santísimo 
Redentor Prov Cri, amb NIF R5800587G, per a "Dona i Prostitució: Formació Socio-Laboral". 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti la justificació dels fons rebuts en data màxima 
31 de març de 2018, 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 i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació 
classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que 
hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 
31.-  (17000751) APROVAR inicialment les Bases Generals per a l’atorgament de subvencions per a la 

planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de desenvolupament comunitari a la 
Ciutat de Barcelona. SOTMETRE a informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 
dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat 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; 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; TENIR per 
aprovades definitivament aquestes Bases Generals sempre que no s'hagin presentat al·legacions 
durant el període d'informació pública; APROVAR les seves bases específiques; i CONVOCAR, 
condicionat a l'aprovació definitiva de les esmentades Bases Generals, l’atorgament  subvencions 
per a la planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de desenvolupament comunitari 
a la Ciutat de Barcelona; ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a 
iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 374.000,00 euros amb càrrec a la partida 48901-23182-
0801 del pressupost de 2017; FACULTAR el/la president/a de la comissió que s’estableix a la base 
desena de les esmentades Bases reguladores, per tal d’efectuar els actes de tràmit i definitius que 
puguin correspondre. FACULTAR la Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència per 
tal d’efectuar els actes de gestió pressupostària dimanants de la present convocatòria. PUBLICAR-
LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 

33.-  (3/2013) AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l’obligació de la despesa de la quantitat de 
4.244,55 euros (exempta d’IVA) a favor de QSL Serveis Culturals, SLU amb NIF B60641925, amb 
càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix document, corresponent a la 
liquidació de la subvenció per la continuïtat del servei del període de l’1 al 6 d’abril de 2017 del 
contracte relatiu a la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, número 12C00032, que 
té per objecte la direcció i dinamització del Centre Cívic Casa Groga i Ludoteca Casa Groga, en 
compliment de les clàusules núm. 17, 2b) i núm. 3, 1.2 c) del plec de clàusules administratives 
particulars de l’esmentat contracte, i el previst a l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 



Ref:CG 21/17 

v.  6- 6- 2017 

 10: 32 

10 

 
Districte de Nou Barris 

 
34.-  (17010068) DESISTIR del procediment d'adjudicació del contracte 17002036, que té per objecte la 

Xarxa dels equipaments municipals en el lleure del Districte de Nou Barris, a l’empara de l'article 
155.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del sector públic en haver-se detectat errors de caràcter no esmenable tant en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars com en el Plec de Prescripcions tècniques del 
contracte, pel que fa a les categories del personal destinat al servei, import  -atès l’impacte de l’error 
en les categories de personal en el pressupost base de licitació- i en la previsió de pròrroga, d'acord 
amb els informes que consten a l’expedient; i, sens perjudici de la iniciació immediata d'un nou 
procediment de licitació amb les dades correctes. ANUL·LAR l'autorització de despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 647.940,00 euros, essent l'import de 215.980,01 euros amb càrrec del 
pressupost per l'any 2017 i l'import de 431.959,99  amb càrrec al pressupost per l'any 2018. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
35.-  (09-conv-561/2017) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i l’Associació sociocultural l’Altre Festival, per a la realització del Projecte 
“L’altre Festival internacional d’arts escèniques i salut mental”, corresponent a les edicions 2017, 
2018 i 2019. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a 
favor de l’Associació sociocultural l’Altre Festival, amb NIF G66241993, per un import de 12.000 
euros, equivalent al 17,58% del cost total del projecte esmentat, corresponent a l'edició 2017, amb 
un cost total d’execució de 68.270,00 euros, i una durada des de l'1 de gener de 2017 f ins al 31 de 
desembre de 2017. AUTORITZAR I  DISPOSAR la despesa de 12.000,00 euros, amb càrrec a la/es  
partida/es i al/s  pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document, a l'Associació 
sociocultural l'Altre Festival, amb NIF G66241993, per subvencionar l'execució del Projecte “L’Altre 
Festival internacional d’arts escèniques i salut mental”. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
abans del 31 de març de 2018, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte 
justificatiu simplificat, d’acord amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu 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 de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
36.-  (SJ-2017-043) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte 

Sant Martí) i Escuela de Comic, SL (Escola Joso, Centre de còmic i arts visuals), per fixar els termes 
de la seva participació en la 3a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i 
eradicació de la violència masclista (convocatòria 2017), que convoca el Districte amb el suport de 
la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona; i FACULTAR l’Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, 
per la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris en execució del 
conveni. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
37.-  (17ju21) DECLARAR la successió d’empresa amb efectes 15 de juny de 2017 i, per tant, procedir a 

la subrogació del personal de l’empresa adjudicatària dels serveis de Frontal de les Oficines 
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d’Habitatge, Progess, Projectes i Serveis Socials, SL, que consta en l’annex 1 del present acord, a 
la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, ens de gestió directa de  l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i l’article 1, apartat 
1c) de al Directiva 23/2001/CE, tot garantint l’adopció de totes aquelles mesures que es considerin 
procedents per vetllar pel respecte als drets bàsics dels treballadors i treballadores que presten els 
servei actualment. DETERMINAR que el règim jurídic aplicable a aquest personal de l’annex 1 del 
present acord comporta la subrogació en els drets i obligacions laborals i de seguretat social de 
Progess, Projectes i Serveis Socials, SL a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística i, en 
general, de totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi adquirit 
l’empresa cedent, en especial el reconeixement de l’aplicació del Conveni Col·lectiu de Contact 
Center. DECLARAR que el personal amb contracte laboral de caràcter indefinit a l’empresa 
Progess, Projectes i Serveis Socials, SL s’incorporarà, com a conseqüència de la referida 
subrogació de personal a la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA com a personal 
indefinit, tot subsistint els corresponents contractes laborals però quedant limitada la seva 
incorporació a la Societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA als llocs de treball del servei 
de Frontal de les Oficines d’Habitatge de Barcelona. ESTABLIR que en cas que hi hagi personal 
amb contractes temporals amb data de finalització determinada que estiguin en vigor en el moment 
de la subrogació (duració determinada per obra o servei determinat, per eventuals circumstàncies 
de la producció o per interinitat, etc. ) s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes, 
sense perjudici de la consideració de l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en 
l’administració. 

 
38.-  (SD20170202CO) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per a la realització i explotació de l’enquesta de 
mobilitat en dia feiner (EMEF); FACULTAR al/a regidor/a de mobilitat per la seva signatura i per 
l’aprovació de la seva pròrroga, si escau; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
39.-  (20170149) INICIAR l’expedient per a la contractació de les obres de millora de les galeries 22@. 

Fase 4 (2017-2018) i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral, amb núm. de contracte 17001201, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 790.412,69 euros, IVA inclòs; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, 
el pressupost, les especificacions tècniques reguladores del contracte i els 7 projectes d’obres de 
millora de les galeries subterrànies: Galeria subterrània del carrer Roc Boronat (entre Tànger i 
Sancho d’Àvila), Galeria subterrània del carrer Tànger (entre Roc Boronat i Llacuna), Galeria 
subterrània del carrer Sancho d’Àvila (entre Ciutat de Granada i Roc Boronat), Galeria subterrània 
del carrer Llacuna (entre Llull i Ramon Turró), Galeria subterrània del carrer Provençals (entre 
Pujades i Llull), Galeria subterrània del carrer Agricultura (entre Cristòbal de Moura i Veneçuela), 
Galeria subterrània del carrer Veneçuela (entre Agricultura i Josep Pla); CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 
pressupost net 653.233,63 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 137.179,06 
euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l’actual. 
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Districte de Gràcia 
 
40.-  (6BC 2016/168) APROVAR el Projecte executiu de les obres de reforma i adequació per la 

implantació del Nou Centre de Serveis Municipals a la planta 4ª i actuacions col·laterals, a l’edifici 
del carrer Torrent de l’Olla 218-220, de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, al Districte de 
Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb els Informes Tècnics de la Gerència 
d’Ecologia Urbana emesos (Llicències d’Activitat, Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures i 
Recursos i Control de Gestió) que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, per un import de 608.311,84 euros, el 21% d’IVA inclòs; d’acord amb allò que 
preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); NOTIFICAR a les parts interessades; 
PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (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. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
41.-  (7BD 2016/046) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’arranjament i millora dels jardins 

situats al passeig de Maragall, 383-389, al Districte Horta-Guinardó de Barcelona. Fase 2, 
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’1.035.593,75  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; NOTIFICAR a les parts interessades i 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. 

 


