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Ref:CG 39/17 

 

 A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de 

Barcelona, el dia 3 de novembre de 2017 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/tes d'Alcaldia, Laia 

Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 

Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 

Vidal Lago, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell i 

Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 

Pallarés, que certifica. 

 

 Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados i Jaume Collboni Cuadrado, i l’Ims. Sr. Regidor i la Ima. Sra. 

Regidora, Gala Pin Ferrando i Josep Ma. Montaner Martorell. 

 

 També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  

 

 Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les onze hores i trenta minuts. 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 26 d’octubre 

de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; 

i S'APROVA. 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

 

 En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

1.- ICUB (2593/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 9 

d’octubre de 2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i 

amb caràcter excepcional, a Tantarantana Teatre SL, amb NIF B60758109 per un 

import de 106.478,44 euros, per al finançament de les activitats de fàbrica de 

creació per a la temporada 2017- 2018 i una durada des de la seva signatura i fins 

al dia 31 de desembre de 2018; APROVA el conveni adjunt que consta a 

l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció; AUTORITZA, 

DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de Tantarantana Teatre SL i  de 

l’import indicat i COMPENSA, d’acord amb l’autorització del representant del  

Tantarantana Teatre SL, l’import pendent de cobrament de 26.989,20 euros, 
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corresponents al lloguer dels mesos de gener a octubre dels locals planta baixa i 

planta segona situats al carrer les Flors, número 22 de Barcelona. 

 

2.- ICUB (2609/2017) Resolució del president i del gerent de l’ICUB, del 26 de juliol de 

2017, que ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a l’Ateneu barcelonès amb NIF G08478232, per un import de 

145.000,00 euros, equivalent al 37,73 % del cost total del projecte i amb un cost 

total d’execució de 384.315,34 euros i una durada des de la data de la seva 

signatura fins al 31 de desembre de 2017, per donar suport a l’Ateneu barcelonès 

amb el finançament les activitats dels cicles de programació i les activitats 

culturals que es detallen a l’Annex I del conveni, i APROVA el conveni adjunt 

que consta a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció. 

AUTORITZA, DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de l’entitat Ateneu 

barcelonès, de l’import indicat. 

 

3.- ICUB (2891/2017) Resolució del gerent de l’ICUB i del president de l’ICUB, de 12 

setembre de 2017, que APROVA el conveni de col·laboració entre l’Institut de 

Cultura de Barcelona i La Fira Internacional de Barcelona amb NIF Q0873006A  

per establir les condicions de col·laboració entre ambdues institucions pel projecte 

de condicionament del Palau 7 del recinte firal de Montjuïc per crear un espai 

idoni per a incentivar la presència a la ciutat d’iniciatives culturals amb una 

despesa per un import màxim de 2.500.000,00 euros; que  AUTORITZA, 

DISPOSA i RECONEIX l’obligació a favor de  La Fira Internacional de 

Barcelona de l’import indicat. 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

4.- IMSS (20170123) Per Resolució, de 28 de juliol de 2017, i en virtut de les seves 

competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la 

despesa de 300.000,00 euros de l’exercici 2017 a favor de la Fundació Privada 

BCN Formació Professional per a dur a terme la realització d’accions de formació 

dels Programes de Formació i Inserció per al curs acadèmic 2016-2017, adreçats 

principalment als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a 

màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària 

obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no 

segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de 

formació. 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Nou Barris 

 

5.- BAGURSA (CPB17090002) RESOLUCIÓ del Director General Bagursa, de 24 d'octubre de 

2017, que INICIA la licitació per a l'adjudicació del contracte relatiu a les obres 

d'urbanització del carrer Inca al Turó de la Peira (illa Q). Tramitació ordinària. 

Procediment obert. Pressupost base de licitació 545.435,85 euros IVA exclós. 

 

b) Informes 
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C) Part Decisòria 

 

a)  Propostes d'acord 

 

 Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, S'ACORDA: 

 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

1.- (217/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Fontané 

Sánchez (mat. 3005735), entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Psicòloga, amb destinació a la Direcció 

de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on 

ocupa un lloc de treball de Tècnica 3 – 80.30.SS.20, i l’activitat privada per 

compte propi, com a Psicòloga. 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. 

 

2.- (911/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Berta De Roda 

Cuscó (mat. 22374) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 

amb la categoria professional de Tècnic Mitjà Arquitectura, amb destinació al 

Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc 

de treball de Tècnica 2 (80.20.OP.10), i l’activitat privada per compte d'altri 

d’entrenadora de natació sincronitzada a les Instal·lacions Esportives de la 

Fundació Cultural Hostafrancs de Barcelona. 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.- (997/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Molina 

Porcel (mat. 76339) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 

amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació 

al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Sant Andreu, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.GA.10), i l’activitat privada per 
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compte propi d’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. 

 

4.- (998/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Martínez 

Rodríguez (mat. 26079) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al 

Grup d'administració del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de treball de 

Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d'altri com a tècnica de 

waterpolo del Club Esportiu Mediterrani. 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.- (1029/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Carmen 

Penadés Bernal (mat. 75754) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació 

a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori  del Districte de Sants-

Montjuïc, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat 

privada per compte propi d’implantació del programa BIM a despatxos 

d'arquitectura i Bim Manager. 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 
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Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.- (1046/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Creus 

Gispert (mat. 75855) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació al 

Departament de Serveis a les Persones i al Territori  del Districte de Les Corts, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30), i dues activitats privades per 

compte propi com a  il·lustradora de contes infantils, i arqueòloga i historiadora. 

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. 

 

7.- (1049/2017)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rubén Valldeoriola 

Domínguez (mat. 73008) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 

amb la categoria professional de Tècnic Mig Arquitectura, amb destinació al 

Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi 

d’arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 

i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'arquitecte tècnic fora del 

municipi de Barcelona, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 

de Barcelona. 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 

demés 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.- (1248/17)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Institut de Cultura de Barcelona i El Periódico de Catalunya per fixar les 

condicions conforme a les quals el diari El Periódico difondrà els fons i 

col·leccions fotogràfics de l’Arxiu Municipal de Barcelona sobre fotografia 

antiga. FACULTAR el Regidor de Presidència, Aigua i Energia, l’Im. Sr. Eloi 

Badia Casas per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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9.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 2 de novembre de 2017. 

 

10.- (2017/668)  ANUL·LAR l'autorització i disposició de despesa aprovada per acord de 

la Comissió de Govern de data 5 d’octubre de 2017, per errada en la posició 

pressupostària, fent el corresponent assentament i la relació negativa en la partida 

48903 43351 0702 per un import de 118.000,00 euros en relació a la subvenció 

directa atorgada a la Fundació Joia per al Projecte Itinere Jove Nou Barris les 

Basses. 

 

11.- (2017/668)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 118.000,00 

euros amb càrrec a la partida 48903 43333 0702 com a subvenció directa a favor 

de Fundació Privada Joia, amb CIF G-08901019, per al Projecte Itinere Jove Nou 

Barris les Basses, que planteja un model innovador d’intervenció amb persones 

joves que pateixen algun tipus de trastorn mental mitjançant un servei 

personalitzat d’orientació professional i de suport a la recerca de feina a persones 

joves d’entre 16 i 35 anys amb problemes de salut mental basat en l’apoderament 

d’aquests joves donant-los de l’autonomia en la construcció d’un projecte 

professional i vital. MANTENIR inalterats la resta del acord adoptat en la 

Comissió de Govern de 5 d'octubre de 2017. 

 

12.- (3-150/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-150/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 1.111.100,76 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. 17102391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

13.- (3-151/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-151/2017 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 de l’ingrés de 

l’Arquebisbat de Barcelona, per atendre despeses del trasllat de les màquines 

d’aire condicionat del centre cívic Cotxeres de Sants d’acord amb Conveni de 21 

de juliol de 2016,  per un import de 25.012,01 euros, de conformitat amb la 

documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 

l’expedient, referència comptable 17102395; i PUBLICAR aquest acord a la 

Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 

Hisenda. 

 

14.- (3-152/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-152/2017 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2017, d’import 499.067,96 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. 17102491; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 

Municipal. 

 

15.- (3-153/2017)  APROVAR l’expedient núm. 3-153/2017 de modificacions de crèdit, 



Ref:CG 39/17 

v.  6- 11- 2017 

 9: 22 

7 

consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, provinents de l’aportació de la 

Generalitat per Fons de Foment del Turisme corresponent al 4rt. trimestre de 

2016, per finançar projectes municipals en matèria de turisme del Districte 

d’Horta-Guinardó aprovats en Comissió de Govern de 19 d’octubre de 2017, per 

un import total de 92.680,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 17102495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 

 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

16.-   RATIFICAR l’acord de finançament de 16 d’octubre de 2017 entre el 

Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 

per a la promoció de 47 habitatges protegits en lloguer, que s’anomena Tànger 

promoció 08B001415 en Barcelona, en el marc del R.D. 637/2016, de 9 de 

desembre, pel qual es prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 

2013-2016, regulat pel R.D. 233/2013, de 5 de abril. 

 

17.-   RATIFICAR l’acord de finançament de 16 d’octubre de 2017 entre el 

Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per 

a la promoció de 44 habitatges protegits en lloguer, que s’anomena 4 Camins 

promoció 08B001215 en Barcelona, en el marc del R.D. 637/2016, de 9 de 

desembre, pel qual es prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 

2013-2016, regulat pel R.D. 233/2013, de 5 de abril. 

 

18.- (20170246)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del servei 

especialitzat en el suport i acompanyament social a les persones beneficiàries en 

projectes ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs (Nou 

Barris, Sant Andreu i Sant Martí), d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 17005098, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació de 1.238.268,34 euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: LOT 

núm. 1, per un import de 74.238,26 euros IVA inclòs; LOT núm. 2, per un import 

de 57.738,75 euros IVA inclòs; LOT núm. 3, per un import de 79.298,26 euros 

IVA inclòs; LOT núm. 4, per un import de 57.738,75 euros IVA inclòs; LOT 

núm. 5, per un import de 57.738,75 euros IVA inclòs; LOT núm. 6, per un import 

de 50.444,16 euros IVA inclòs; LOT núm. 7, per un import de 53.869,63 euros 

IVA inclòs; LOT núm. 8, per un import de 52.088,66 euros IVA inclòs; LOT 

núm. 9, per un import de 55.767,13 euros IVA inclòs; LOT núm. 10, per un 

import de 55.767,13 euros IVA inclòs; LOT núm. 11, per un import de 45.721,25 

euros IVA inclòs; LOT núm. 12, per un import de 45.721,25 euros IVA inclòs; 

LOT núm. 13, per un import de 45.721,25 euros IVA inclòs; LOT núm. 14, per un 

import de 59.547,96 euros IVA inclòs; LOT núm. 15, per un import de 50.317,65 

euros IVA inclòs; LOT núm. 16, per un import de 55.937,72 euros IVA inclòs; 

LOT núm. 17, per un import de 55.937,72 euros IVA inclòs; LOT núm. 18, per un 
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import de 50.317,65 euros IVA inclòs; LOT núm. 19, per un import de 56.769,16 

euros IVA inclòs; LOT núm. 20, per un import de 56.769,16 euros IVA inclòs; 

LOT núm. 21, per un import de 63.920,41 euros IVA inclòs; LOT núm. 22, per un 

import de 56.897,68 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 

efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la 

seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i 

al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 

desglossament: 1.125.698,43 euros de pressupost net i 112.569,91 euros en 

concepte d’IVA al tipus impositiu del 10 %; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte d’aquest 

acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.- (20170403)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 35.500,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor del Consorci d'Atenció Primària de Salut l'Eixample, amb NIF 

Q0801096I, en concepte de manteniment dels espais comuns a l'edifici del carrer 

Comte Borrell 305 durant l'any 2017. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

20.- (956/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 173.824,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 

document, a favor de l’Associació per l'Orientació, Formació i Inserció dels 

Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF G58540428, per a l’assessorament legal 

en matèria d'estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors (SAIER) 

com a Annex II al Conveni Marc. APROVAR el conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Barcelona i l’Associació per l'Orientació, Formació i Inserció 

dels Treballadors Estrangers (CITE), amb NIF G58540428, per a l’assessorament 

legal en matèria d'estrangeria i sobre mobilitat internacional de treballadors 

(SAIER) com a Annex II al Conveni Marc, que instrumenta l'atorgament d'una 

subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter nominatiu, de conformitat 

amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.1 a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions 

de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 173.824,00 euros. FACULTAR el 

Quart Tinent d'Alcaldia i Regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència, l'Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de l'esmentat 

conveni i qualsevol altre document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat 

beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2018 el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 

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, tal com segons consta al pacte setè de 

l'esmentat conveni. 

 

21.- (1074/17)  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 144.300,00 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
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document, a favor de la Comissió Catalana Ajuda al Refugiat, amb NIF 

G63721963, per al desenvolupament del projecte "Visibles". APROVAR el 

conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Comissió Catalana 

Ajuda al Refugiat, amb NIF G63721963, per al desenvolupament del projecte 

"Visibles", que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 

directa i amb caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.1 a) i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 

per un import de 144.300,00 euros. FACULTAR el Quart Tinent d'Alcaldia i 

Regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, l'Im. Sr. 

Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre 

document que se'n derivi. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti, en 

data màxima 31 de març de 2018, el balanç econòmic i la memòria de 

funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. 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, segons consta al pacte setè de l'esmentat conveni. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

22.- (17SD0319CO) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Rockefellerc Philantrophy Advisors, INC dins del Programa de les 100 ciutat 

resilients (100 Resilients Cities) que atorga una subvenció a favor de 

l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el projecte de reforç a les tasques als 

Assistents al Responsable de resiliència de la Oficina de Resiliència Urbana 

d’acord amb el text que s’annexa. FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia, 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del present conveni, així com la de 

tots aquells documents que se’n derivin del mateix. NOTIFICAR el present acord 

als interessats als efectes corresponen 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

23.- (1BD 2016/125) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització de la  plaça 

Hilari Salvadó, al barri de la Barceloneta, 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 598.452,46 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; APROVAR i FORMALITZAR el conveni específic de cessió 

d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de línies de Baixa Tensió, a favor 

d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de l'Eixample 

 

24.- (17GU16)  RESOLDRE l’al·legació presentada pel Sr. Francesc Marfà Badaroux, en 

nom i representació de la comunitat de béns Forn Boné Gestión Patrimonial, 

formada pels germans Maria Dolores, Joaquín, Rafael, Marta i Carlos Forns Boné, 

en els termes que figuren a l’informe emès per la societat municipal Barcelona 

Gestió Urbanística, SA el d’octubre de 2017 que consta a l’expedient i que es 

dóna per íntegrament reproduït; APROVAR DEFINITIVAMENT la relació 

inicial de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca número 420.I del carrer 

Provença, qualificada d’equipament comunitari de nova creació de caràcter local 

(clau 7b) de titularitat pública a adquirir per expropiació, pel Pla Especial 

Urbanístic i de Millora Urbana (PEUMU) d’ordenació i assignació de tipus pel 

futur equipament a ubicar a l’interior d’Illa de Nàpols, Provença, Sicília, i 

Mallorca, al Districte de l’Eixample, aprovat definitivament el 19 de desembre de 

2008 per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona; INICIAR 

l’expedient d’expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l’inici de 

l’expropiació perquè en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin 

els seus drets, en 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 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, amb 

l’advertència 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 

s’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. 

 

25.- (2BD 2014/119) APROVAR definitivament el Projecte executiu per millorar la mobilitat i 

pacificar l’espai lliure comprès entre els carrers Ribes, Alí Bei i Sicília (entorns 

Estació del Nord) al Districte de l’Eixample 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  2.821.904,29  

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; 

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. 

 

26.- (2BD 2017/132) APROVAR inicialment el projecte executiu de rehabilitació del local 

situat al carrer Nàpols, 268-270, per convertir-lo en Ateneu, al Districte de 

l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de 
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Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 

aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 2.349.028,68 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; NOTIFICAR als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR 

a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

27.- (17GU19)  APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del PAU 

del Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’entorn dels Jardins de Màlaga,  

formulat per Lidl Supermercados, SAU, que incorpora les modificacions 

derivades de l’acord d’aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat amb 

l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via 

administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, 

produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 

del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió, en ple 

domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys de cessió 

obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. SUPEDITAR 

l’executivitat d’aquest acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació 

i, en conseqüència la seva publicació i notificació personal als interessats, a 

l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, de conformitat amb l’article 

125 del Reglament de la Llei d’urbanisme PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la 

província, i NOTIFICAR-LO individualment als interessats afectats. DONAR-NE 

compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

28.- (3BD 2017/088) APROVAR inicialment el projecte executiu de reurbanització dels 

carrers Torres Marina, Gabriel Miró i part del carrer Encuny i el carrer Motors, al 

Districte de Sants-Montjuïc 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 1.078.870,46 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 PUBLICAR-LO a un dels diaris de més circulació de Catalunya; i 

ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 
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Districte de les Corts 

 

29.- (4BD2016/150) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer 

Pisuerga. Barri de la Maternitat i Sant Ramon, al Districte de Les Corts 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’1.873.113,35 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; 

ACLARIR que el pressupost s’ha vist incrementat en 100 euros, arran de la 

incorporació al PCA d’una escomesa semafòrica; 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’Edictes de 

l’Ajuntament de Barcelona; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la 

gestió de l’actuació. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

30.- (7BC 2017/184) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’estructura per a la 

cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10,5 i el PK 10,7 (Avinguda del Jordà) 

al districte d'Horta-Guinardó 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 de 10.644.281,56 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; SOTMETRE l'expedient a informació 

pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 

de Catalunya, 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. 

 

Districte de Nou Barris 

 

31.- (8BD 2016/110) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer de l’Escultor Ordóñez, entre el carrer de Pi i Molist i el carrer de la 

Maladeta, al Districte de Nou Barris, 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 681.462,19 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), a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

32.- (8BD 2016/130) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització del 

carrer de Formentera entre la plaça de Nou Barris i el Carrer d’en Tissò, al 

Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
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Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 

reproduït, amb un pressupost de 729.556,15 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;  APROVAR i FORMALITZAR el 

conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de 

línies de Baixa Tensió, a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal; 

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 

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 Sant Andreu 

 

33.- (2017SD0355 ) ENCARREGAR a la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA 

(Bagursa) les tasques materials i tècniques relatives a la gestió de la urbanització 

en l’àmbit de la MPGM Casernes de Sant Andreu, en els termes i amb el 

contingut que figura en el document de “prescripcions generals que han de regir 

l’encàrrec” que consta degudament incorporat l’expedient, de conformitat amb el 

previst als articles 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

Sector Públic i 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment 

de les administracions públiques de Catalunya; tot això per les raons i fonaments 

que figuren en els informes incorporats a l’expedient i que a efectes de motivació 

es donen per reproduïts. PUBLICAR el text del conveni al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i a la Gaseta Municipal. 

 

34.- (9BD 2016/123) APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de 

l’espai exterior del nou equipament Poliesportiu de Camp del Ferro i obertura de 

la prolongació del carrer Virgili, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa 

municipal, d’acord amb l’Informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 

1.298.129,11 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; 

APROVAR i FORMALITZAR el conveni específic de cessió d’ús de local per a 

Centre de Mesura i constitució de servitud d’energia elèctrica, el conveni 

específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de Cel·les i 

línies de mitja tensió del Centre de Mesura, i el conveni específic de cessió 

d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys de línies de baixa tensió, a favor 

d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal; PUBLICAR aquest acord  al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a la societat municipal 

BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

35.- (09-CONV-565/2017) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a la modificació de 

projecte i construcció de les obres de l’equipament-c de la MPGM de les Casernes 

de Sant Andreu al carrer Antoni Santiburcio, 2 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 
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Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

Districte de Sant Martí 

 

36.- (17SD0320P) Primer.- APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització del carrer 

Pujades, 428-448 de Barcelona promogut per Fernando Poo Mar, SL per a la 

cessió d’un total de 3.137,57 m2 d’espais lliures de conformitat amb allò establert 

en el planejament vigent que s’executa (Pla de Millora Urbana de la finca situada 

al carrer Pujades, núm. 428-448 de Barcelona, aprovat definitivament el 25 de 

juliol de 2014) per un import de 422.650,64 euros (21% del valor afegit inclòs) 

d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) 

de data 22 de setembre de 2017 amb classificació B, que consta a l’expedient i 

que es dóna per reproduït, de conformitat amb 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. Segon.- SOTMETRE’L a informació pública durant un 

termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més 

circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents. Tercer.- DETERMINAR que un cop transcorregut el 

termini d’informe pública si no s’han presentat al·legacions en contra, el mateix 

s’entendrà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar-se un nou acord 

d’aprovació definitiva. Quart.- NOTIFICAR-LO als interessats en aquest 

procediment. Cinquè.- DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat. 

 

37.- (17obo66)  APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització dels carrers de 

Cristòbal de Moura, Provençals i Fluvià a l’àmbit de Ca l’Alier”,  22@ al 

Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe 

Tècnic del Projecte de 26 de setembre de 2017, que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 

6.915.851,40 euros PEC,  el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; 

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; i SOTMETRE a 

informació pública dit projecte, durant el termini d’un mes, a partir del dia 

següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOP) i en un dels diaris de més circulació de la província, termini 

durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 

b) Mocions 

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió 

a les dotze hores. 

 


