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Ref:CG 15/18 
 
ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 26 d'abril de 2018. 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 19 d’abril de 2018. 
 
Part Decisòria  
 
ÀREA D'ECONOMIA I TREBALL, CIUTAT DIGITAL I RELACIONS INTERNACIONALS 

 
1.-  (29/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Zaira Rivera Garcia (mat. 76186) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional de Gestora 
d’Administració General, amb destinació al Departament d'Igualtat de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.GA.10), i l’activitat privada 
per compte d'altri com a "speaker" de la Federació Catalana de Taekwondo. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2.-  (34/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mónica Manzano Nieto (mat. 76633) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional d’Auxiliar 
Administrativa, amb destinació al Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida de la Gerència de Drets 
de la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Suport 4 (90.40.GE.20), 
i l’activitat privada per compte d'altri com a caixera de supermercat a l’empresa Mercadona SA. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (4/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Dolors Aguadé Tort (mat. 

6100152), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional 
de Tècnica Mitjana en Enginyeria, amb destinació al Born, Centre de Cultura i Memòria de l’Institut 
de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 4 
(80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte propi com a pastissera. 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 
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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.-  (49/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Glòria Elena Rendón Toro (mat. 

26761) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria de Tècnica 
Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants de la 
Gerència de Drets de  Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnica 3 (80.30.GA.30), i una segona activitat en el sector públic com a experta en integració 
d’immigrants al Centre Internacional per al Desenvolupament de Polítiques Migratòries (ICMPD: 
International Centre for Migration Policy Development). L’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques estableix 
els supòsits d’excepció al principi general d’incompatibilitat per desenvolupar dos llocs de treball en 
el sector públic, i entre aquests supòsits es contemplen les activitats incloses en l’article 6. L’article 6 
de la citada llei estableix que excepcionalment podrà autoritzar-se la compatibilitat per l’exercici 
d’activitats  d’investigació de caràcter no permanent o d’assessorament científic o tècnic en supòsits 
concrets que s’acrediti per l’assignació de l’encàrrec en concurs públic, o per requerir especials 
qualificacions que només ostenten persones afectades per l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. En el 
present cas, l’assessorament tècnic es durà a terme en el supòsit concret del marc del Projecte 
Migration EU eXpertise “MIEUX” a través del Centre Internacional per al Desenvolupament de 
Polítiques Migratòries, per l’any 2018 i en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a la seva jornada i horari 
de treball, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la citada Llei 53/1984, en 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.-  (2018P 001) AUTORITZAR al Consorci Agència d’Energia de Barcelona, adscrit a l’Ajuntament de 

Barcelona, la contractació laboral per obra i servei de tres persones per al lloc de treball de Tècnic/a 
Superior en Enginyeria, del grup A1, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la 
Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. AUTORITZAR al Consorci 
Agència d’Energia de Barcelona, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral per 
obra i servei d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria, del grup A2, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en 
sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  (1244/17) DECLARAR, amb efectes 1 de maig de 2018, la successió d’empresa amb motiu de 

l’assumpció per part d’Informació i Comunicació Barcelona, SA, Societat Privada Municipal (ICB, 
SA), de la gestió directa, amb mitjans propis, dels serveis de producció de continguts i programes 
informatius i serveis tècnics per als canals de comunicació de betevé, prestats fins al 30 d'abril de 
2018 per l’empresa BCN Audiovisual, SLU, en mèrits del contracte de serveis adjudicat al seu favor 
el 14 d'octubre de 2015; i, conseqüentment, RECUPERAR els corresponents espais, instal·lacions i 
mitjans tècnics per al seu ús i gestió directa per ICB, SA; DISPOSAR que ICB, SA, es faci càrrec 
dels equips i altres serveis destinats a informatius i a serveis tècnics; PROCEDIR a la subrogació 
per part d’ICB, SA, amb efectes 1 de maig de 2018, del personal de l’empresa BCN Audiovisual, 
SLU que consta a l’annex 1 del present acord, de conformitat amb el que preveu l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors i l’article 1 de la Directiva 2001/23/CE del Consell, de 12 de març de 
2001, tot garantint l’adopció de totes aquelles mesures que es considerin procedents per vetllar pel 
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respecte als drets bàsics dels treballadors i treballadores que actualment presten aquests serveis; 
DETERMINAR que el règim jurídic aplicable a aquest personal comporta la subrogació en els drets i 
obligacions laborals i de Seguretat Social de BCN Audiovisual, SLU per part d’ICB, SA; DECLARAR 
que el personal amb contracte laboral de caràcter indefinit a l’empresa BCN Audiovisual, SLU 
s’incorporarà, com a conseqüència de la referida subrogació, a Informació i Comunicació Barcelona, 
SA, SA, Societat Privada Municipal com a personal indefinit no fix, tot subsistint els corresponents 
contractes laborals però quedant limitada la seva incorporació a ICB, SA als llocs de treball dels 
serveis de producció de continguts i programes informatius i serveis tècnics per als canals de 
comunicació de betevé, atès que l'obtenció de la plaça com a fix del personal subrogat que té la 
condició d'indefinit a l'empresa cedent, està condicionada a la superació del procés selectiu 
corresponent, prèvia oferta pública, per a donar compliment als principis constitucionals d'igualtat, 
mèrit i capacitat en l'accés a l'ocupació pública, per accedir als llocs de la categoria professional 
corresponent, sense perjudici que hauran d’observar les normes sobre conflictes d’interès i 
incompatibilitats que els puguin afectar; i 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 allò establert en els contractes respectius; tot 
això, en compliment d’allò establert a la revisió del contracte programa entre l’Ajuntament de 
Barcelona i ICB, SA, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 23 de desembre de 2016, i a 
l’acord de la Comissió de Govern de 19 d'octubre de 2017. 

 
7.-  (0023/18) ADJUDICAR, d’acord amb els informes tècnics de 26 i 27 de març de 2018 que consten a 

l'expedient, el contracte núm. 17005804, que té per objecte les obres de reforma de la planta tercera 
de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona (fase 2), concretament a l’ala de la plaça Sant Miquel 
i Pas de l’Ensenyança, per un import d'1.009.554,91 euros, IVA inclòs, a l’empresa Construcciones 
e Instalaciones Rin, SA amb NIF A08254740, d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 834.342,90 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 
de 175.212,01 euros. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis 
de Gestió Econòmica. DONAR-NE compte a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
8.-  (0023/18) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, per baixa licitatòria, del contracte número 

17005804 que té per objecte les obres de reforma de la planta tercera de la Casa  Gran de 
l’ajuntament de Barcelona (fase 2), concretament a l’ala de la plaça Sant Miquel i Pas de 
l’Ensenyança, per un import de 332.938,34 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades 
en aquest mateix document. 

 
9.-  (0848/17) RATIFICAR la resolució del Gerent Municipal, de 21 de novembre de 2017, relativa a la 

despesa de l’encàrrec de gestió aprovat per la Comissió de Govern, de 6 de juliol de 2017, per a 
realització de serveis de desenvolupament econòmic dintre del projecte Pla de Barris. APROVAR 
l'addenda relativa a la concreció/programa a l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Barcelona 
(Gerència Municipal) i Foment de Ciutat, SA a BASA Barcelona Activa, SA en el marc del programa 
del Pla de Barris per a realització de serveis de desenvolupament econòmic dintre del projecte. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 315.200,00 euros amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual, a favor de BASA 
Barcelona Activa, SA, amb NIF A58295296, per a desenvolupament econòmic al projecte Pla de 
Barris. FACULTAR el Gerent Municipal per a la signatura de l’addenda. PUBLICAR en el Butlletí 
Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 
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10.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 26 d'abril de 

2018. 
 
11.-  (DP-2018-27098) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de Barcelona i 

l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya per a la designació dels Notaris que han de prestar els 
diferents serveis professionals dins del seu àmbit competencial pels que siguin requerits per 
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR a l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 
d’Alcaldia, per a la seva signatura. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
12.-  (3-058/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 150.000,00 euros, per fer front a despeses derivades del pagament per danys i perjudicis 
per responsabilitat patrimonial del Districte de Sant Martí, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
18032391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda 

 
13.-  (3-068/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-068/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 567.329,37 euros, per atendre despeses derivades de l’adscripció del personal del 
departament de projectes de gestió urbanística d’Ecologia Urbana a l’Institut Municipal d’Urbanisme 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 18041691; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
14.-  (3-069/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-069/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 53.392.864,03 euros, per atendre despeses derivades de la reorganització de diversos 
serveis gestionats per la Direcció d’acció social de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona que passen a ser gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials de conformitat amb 
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 18041791; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
15.-  (3-070/2018) APROVAR l’expedient núm. 3-070/2018 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018, 
d’import 493.782,38 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. 18041891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
16.-  (20180093) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de 

Barcelona, amb NIF núm. Q-5856235-F, en l’àmbit de l’atenció a les persones grans, per col·laborar 
en l’aplicació del “Procediment específic d’actuació davant el maltractament en les persones grans 
dels serveis socials bàsics i els serveis de salut” per garantir la coordinació efectiva entre els 
diferents dispositius del sistema sanitari i de serveis socials per facilitar un abordatge integral i 
conjunt davant qualsevol situació de maltractaments a les persones grans. FACULTAR la Ima. Sra. 
Laia Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials i Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin del mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
17.-  (86/2017) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 108.746,42 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Consell 
Joventut Dte. VII Horta-Guinardó, amb NIF G59168641, relatiu a la gestió cívica del Casal de Joves 
Girapells, sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. APROVAR la pròrroga fins al 30 d’abril de 2019 de l’esmentat 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Consell Joventut Dte. VII Horta-Guinardó, 
amb NIF G59168641, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011, per un import de 108.746,42 euros. 
FACULTAR el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura de la pròrroga de l’esmentat 
Conveni. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir del 
pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i 
justificació dels fons rebuts. 

 
Districte de Nou Barris 

  
18.-  (18002097) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa dels equipaments de 

lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, dividit en 
3 lots: Lot 1: Casal infantil Ciutat Meridiana, Casal infantil Vallbona i Casal infantil Trinitat Nova, Lot 
2: Ludoteca La Guineu, Casal infantil Les Roquetes, Casal infantil Canyelles i Pati de l’escola 
Prosperitat i Lot 3: Casal infantil El Turó, Casal infantil Vilapicina-Torre Llobeta i Ludoteca Sóller, pel 
període 12 mesos, amb núm. de contracte 18002097, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un valor estimat d'1.436.363,64 euros, i un pressupost base 
de licitació de 790.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec del pressupost per l’any 2018 i 2019. L’import 
del Lot 1 és de 256.000,00 euros, IVA inclòs, l’import del Lot 2 és de 278.000,00 euros, IVA inclòs i 
l’import del Lot 3 és de 256.000,00 euros, IVA inclòs. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 22719 23212 0608 dels pressupost 
2018 i 2019, amb el següent desglossament: pressupost net 718.181,82 euros; tipus impositiu del 
10% d'IVA, i import de l'IVA de 71.818,18 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
19.-  (20150058Vol3) PRORROGAR, a l'empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord per 

un període comprès des del 13 de juliol de 2018 fins al 12 de juliol de 2019, el contracte 15000335-
001 que té per objecte la neteja escales mecàniques i ascensors via pública, adjudicat a l'empresa 
Can Cet Centre d'Inserció Socio Laboral, amb NIF B60759644, per un import total de 230.172,20 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 230.172,20 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici; REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de l'Administració d'Ecologia Urbana per a 
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
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Districte de Ciutat Vella 
 
21.-  (1BD 2017/110) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització dels Jardins Voltes d’en Cirés, 

al barri del Raval, 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 de 889.879,29 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; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
22.-  (18PL16551) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació Puntual del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana d'ampliació de la 
piscina  municipal de Sant Sebastià, a Barcelona, promoguda per l’Institut Barcelona Esports; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

  
Districte de Sants-Montjuïc 

 
23.-  (18pl16557) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) 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; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

  
24.-  (17PL16503) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de modificació d’ús de l’equipament privat situat al carrer 
Escoles Pies, 51, promogut per Mediker Spain SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
25.-  (18PL16552) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) 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, de Sarrià, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Gràcia 

 
26.-  (18pl16555) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de l’equipament docent situat a l’avinguda 
Vallcarca 200-222, al Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació 
de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per 
a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
 EL SECRETARI GENERAL 
 Jordi Cases i Pallarès 
 


