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Ref:CG 26/16 

 

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

Barcelona, el dia 14 de juliol de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en 

sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Jaume Collboni 

Cuadrado, en substitució de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano.  Hi 

concorren les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia Laia Ortiz Castellví, Janet Sanz 

Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores Agustí Colom Cabau, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, 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 assistència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo 

Pisarello Prados i  Jaume Asens Llodrà, i l’Ima. Sra. Regidora Gala Pin Ferrando. 

 

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

 

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

les 9,30 hores. 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 7 de juliol de 

2016, 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 

COMUNICA la resolució següent: 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

Única.- (IMI)  (C0207 2016 62) Resolució del gerent l’Institut Municipal d’Informàtica, 

de 30 de juny de 2016, que ADJUDICA el contracte núm. 0022016CT00010365 

que té per objecte els serveis informàtics de manteniment i suport recurrent i 

evolutius d'un conjunt d'aplicacions informàtiques de l'entorn J2EE i .Net del 

sector de Prevenció i Seguretat, del sector d'Ecologia Urbana i sistemes 

transversals de I'Ajuntament de Barcelona, per un import total de 507.204,17 

euros (IVA inclòs), a favor de l'empresa Better Consultants, SL, NIF B-59150854; 

DISPOSA a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat de 507.204,17 euros 

(419.177,00 euros corresponen al preu net i 88.027,17 euros a 21% de I'IVA); i 

FIXA l'import de la garantia definitiva per un import de 20.958,85 euros. 

 

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: 

 

 

ALCALDIA 

 

1.- (20144295)  APROVAR, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 106 i 219 

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la clàusula 20 del plec de clàusules 

administratives particulars, la modificació del contracte núm. 14002638 que té per 

objecte el servei de manteniment, neteja, descontaminació, reparació dels equips 

de respiració autònoma (ERA), equips de protecció química (EPQ) i cascs 

d’intervenció del Servei de Prevenció, extinció d’incendis i salvament (SPEIS), 

adjudicat per un import de 500.891,60 euros, IVA inclòs, a MSA Española SAU, 

amb NIF A08201832, per resolució de la Comissió de Govern de 3 de desembre 

de 2014, modificació consistent en l'increment del preu del contracte en un 20%, 

la qual cosa representa un increment de la despesa de 25.044,58 euros, IVA 

inclòs, fins a la finalització del termini d’execució, d’acord amb els informes 

incorporats a l’expedient. AMPLIAR l'autorització i la disposició de la despesa 

del contracte, a favor de l’esmentada empresa, per la quantitat indicada, de la qual 

20.698,00 euros corresponen a l’import net i 4.346,58 euros, a l’IVA, al 21%, 

amb càrrec a la partida 0401 22719 13612, del pressupost de 2016. REQUERIR el 

contractista perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a partir de la data de 

recepció de la notificació d'aquesta resolució, procedeixi al reajustament de la 

garantia, per un import de 1.034,90 euros, i per tal que comparegui en el termini 

màxim dels 10 dies següents a la data del dipòsit per FORMALITZAR la 

modificació del contracte, el dia i hora que se li indiqui. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.- (570/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Maria 

Piñeiro Garcia (mat. 74924) entre la seva activitat municipal com a laboral amb la 

categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació al  Departament de 

Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi d’arquitecta. Per 

tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 

l’exercici de l’activitat privada d'arquitecta, 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 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 



Ref:CG 26/16 

v.  14- 7- 2016 

 14: 3 

3 

de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

3.- (690/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Idoia Espuña 

Admella (mat. 74912) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Economia, amb destinació a 

la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de 

Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.50), i 

l’activitat privada per compte d'altri com a consultora de l’assignatura “Direcció 

estratègica”, dels estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de 

Catalunya, per al curs acadèmic 2015-2016, des del 24 de febrer de 2016 fins al 

22 de juliol de 2016. 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.- (691/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Glòria 

Font Basté (mat. 74907) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional de Tècnica mitjana d’Arquitectura, amb 

destinació al Grup d'Infraestructures de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per 

compte propi d’arquitecta tècnica. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 

l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 

d'arquitecta, 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 

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.- (692/2016)  AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carmen López 

Garcia (mat. 54145) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 

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

al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Gràcia, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnica 2 (80.20.SJ.10), i l’activitat privada d’advocada per 

compte propi. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la 

representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni 
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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. 

 

6.- (63/2016 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia Fernández 

Márquez (mat. 805372) entre la seva activitat municipal com a funcionària 

interina, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 

destinació a l’EBM Nic de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, 

on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat privada per 

compte propi, a El Món d’en Muss com a tallerista. 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. 

 

7.- (33/2016 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Silvia Gironès 

Cebrián (mat. 72602) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 

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

Direcció de Cultura Comunitària i de Proximitat (Barcelona Ciutat de la 

Literatura) de l’Institut de Cultura de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat privada, concretament com a col·laboradora 

en la Universitat Oberta de Catalunya, desenvolupant determinats continguts 

docents. 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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8.- (RH 177/2016 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat 

Pastor Puyol (mat. 25004) entre la seva activitat municipal, com a funcionària de 

carrera amb la categoria professional de tècnic superior de Psicologia, amb 

destinació al CSS Sant Martí-Verneda de l'Institut Municipal de Serveis Socials 

de Barcelona d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (codi 

SOM 8030SS20), i l’activitat com a col·laboradora docent a la Universitat Oberta 

de Catalunya a temps parcial, per al curs acadèmic 2015-2016 des del 24 de febrer 

de 2016 fins al 22 de juliol de 2016. Es tracta d’una activitat privada d’acord amb 

la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic. 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.- (2509/2016)  PRORROGAR del Conveni Marc de col·laboració educativa entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle, 

aprovat en data 8 d’octubre de 2014, d’acord amb el contingut de la clàusula 

novena de l' esmentat conveni, des del dia 18 d’octubre de 2016 i fins el dia 17 

d’octubre de 2017, mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell 

conveni. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 

d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació 

Estratègica, per a la signatura de l'esmentat Conveni. 

 

10.- (2508/2016)  APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Universitat de Barcelona, que té per objecte l’acolliment 

d’estudiants en pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir del 

22 de setembre de 2016 i renovable expressament per períodes anuals, amb un 

màxim de dues pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. FACULTAR l’Im. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde i responsable de l’Àrea de 

Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura del Conveni marc 

de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona. 

 

11.- ( 537/16)  APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i, concretament, la Regidoria de Feminismes i LGTBI i la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) per la cessió per part de l’Ajuntament de “5 curts 

contra la lgtbfòbia” perquè puguin ser emesos pels mitjans de la CCMA. 

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Treball, Economia i 

Planificació estratègica, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de 

l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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12.-   INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en 

el document de 14 de juliol de 2016. 

 

13.- (E.01.6007.16) DEIXAR SENSE EFECTE els encàrrecs atorgats a favor de la societat 

privada municipal Foment de Ciutat, SA (abans Foment de Ciutat Vella SA) per 

acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 22 de desembre de 2000 i 

22 de novembre de 2002, per acords de la Comissió de Govern en sessions d’1 

d’octubre de 2014 i 8 d’octubre de 2014 i per decret de l’Alcaldia de 30 de març 

de 2005, respecte de les finques que es relacionen en l’annex que s’adjunta; i 

PUBLICAR l’anunci als diaris oficials corresponents. 

 

14.- (E.01.6022.16) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i 

administració dels habitatges que es relacionen en l’annex que s’adjunta, en l’estat 

d’ocupació actual, amb la finalitat de destinar-los a lloguer. 

 

15.- (E.08.6027.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat Banco de Santander, SA, 

l’habitatge de la finca situada a l’avinguda de la  Meridiana núm. 619 bxs-1 

(identificat registralment com finca núm. 36055 del Registre de la Propietat núm. 

13 dels de Barcelona), en virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de 

Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes 

del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 

processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda 

l’import de 70.000,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 

quantitat de 70.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per 

decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost 

municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada 

adquisició, així com la gestió i administració del referit habitatge per tal de 

destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació 

d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica 

per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 

16.- (3-078/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-078/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

674.208,04 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. 16063091; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

17.- (3-079/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-079/2016 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’ingrés de la Comissió Europea, per tal d’atendre les transferències 

a les ciutats de Eindhoven i Birmingham com a entitats col·laboradores en el 

projecte SPEA (Smart Procurement European Alliance), per un import de 

339.667,56 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 

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

16063095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte 

d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 
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18.- (3-081/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-081/2016 de modificacions de crèdit, 

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

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 

provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord 

amb ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de 

foment del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de 

Turisme, que es preveuen aprovar en la Comissió de Govern de 14 de juliol de 

2016, per un import total de 147.335,92 euros, de conformitat amb la 

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

l’expedient, referència comptable 16070195; i PUBLICAR aquest acord a la 

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

Hisenda. 

 

19.- (3-086/2016)  APROVAR l’expedient núm. 3-086/2016 de modificacions de crèdit, 

consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 

198.301,40 euros, per atendre despeses derivades de les accions d’implementació 

i desenvolupament integral cooperatiu Alencop: ocupació i creació d’empresa, de 

conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16071391; i 

PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 

 

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

 

20.- (2016/1162)  APROVAR els següents Projectes Municipals per al foment del turisme 

amb la finalitat de la promoció turística finançats pel Fons de Foment del Turisme 

de la Generalitat provinent de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics 

(IEET) per import total de 838.546,60 euros: Desenvolupament d'eines digitals 

pel millor coneixement de l'activitat turística, l'anàlisi i la millora de l'experiència 

turística dels visitants per import total de 483.507,00 euros; Promoció de la ciutat 

i posada en valor de nous punts d’interès i productes turístics dels districtes  i 

barris per import total de 28.492,00 euros; Execució i millora del Pla de 

senyalització d’indrets turístics de ciutat i dels plans de turisme de districte per a 

vianants per import total de 178.547,60 euros; Pla Estratègic pel desenvolupament 

de turisme inclusiu a Barcelona per import total de 60.000,00 euros; Implantació 

d’instruments per a la millora i ordenació i gestió del turisme per import total de 

25.000,00 euros; Promoció de la ciutat posant en valor la seva oferta cultural per 

import total de 51.000 euros; Accions que contribueixen a la millora de 

l’experiència del visitant per import total de 12.000,00 euros. 

 

21.- (2016/1163)  APROVAR els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, 

finançats per l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la 

Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) 

per import total de 237.748,85 euros: Remodelació pas vianants: Pas sota muralla 

amb la plaça Pau Vila per import de 115.412,93 euros i Reforç servei agents 

cívics Sagrada Família per import de 122.335,92 euros. 
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ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

22.- (20160238)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 

gestió del Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per a persones que viuen 

violència masclista (CMAU-VM), d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16002832, mitjançant tramitació 

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

licitació d'1.815.108,94 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/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el 

següent desglossament: 1.650.099,04 euros de pressupost net i 165.009,90 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. 

 

23.- (20160245)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 

gestió de l’equipament integral Nou Barris: servei d’acolliment diürn i servei 

d’acolliment residencial nocturn de primera acollida per a persones sense sostre i 

el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social, d’acord 

amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 

16002509, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 6.786.214,69 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 als pressupostos que s’indiquen en 

el document comptable, amb el següent desglossament: 6.169.286,08 euros de 

pressupost net i 616.928,61 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 

 

24.- (20160247)  INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de 

gestió del Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu, adreçat a 

famílies i persones soles en situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua 

o manca d’habitatge, i el foment de la inserció laboral de les persones en risc 

d’exclusió social, dividit en 3 lots, d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16002975, mitjançant tramitació 

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

licitació de 3.226.869,08 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 als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el 

següent desglossament: 2.933.517,32 euros de pressupost net i 293.351,72 euros 

en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; amb el desglossament següent: 

LOT 1: 1.031.334,64 euros, IVA inclòs dels quals 937.576,96 euros, corresponen 
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al preu net i 93.757,68 euros a l’IVA. LOT 2: 1.014.258,20 euros, IVA inclòs dels 

quals 922.052,92 euros corresponen al preu net i 92.205,28 euros a l’IVA. LOT 3: 

1.181.276,20 euros, IVA inclòs dels quals 1.073.887,44 euros corresponen al preu 

net i 107.388,76 euros a l’IVA. Atès que el present contracte comporta despeses 

de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals. DONAR 

compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

25.- (20160190)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Coordinadora 

per a la inserció sociolaboral "Anem per Feina", amb NIF G61879383, per a 

l’execució del projecte “Dispositiu especial d’acompanyament per a la 

incorporació al mercat laboral i al teixit social de dones que busquen alternatives 

i/o complement al treball sexual”, per facilitar la plena integració social, 

mitjançant la inserció laboral de dones que exerceixen el treball sexual que volen 

incorporar-se al mercat laboral normalitzat, que instrumenta l’atorgament de la 

subvenció de concessió directa 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 de la normativa 

general reguladora de les subvencions, per un import de 80.000,00 euros. 

DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades en els informes que consten en l’expedient. AUTORITZAR i 

DISPOSAR a favor de Coordinadora per a la inserció sociolaboral Anem per 

Feina, amb NIF G61879383, la despesa total de 80.000,00 euros a càrrec de la 

partida 0201-48903-23172  dels quals 40.000 euros del pressupost de l’any 2016 i 

40.000,00 euros del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit 

adequat i suficient, import total equivalent al 78,85% del cost total del projecte 

(101.460,00 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 

superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 

conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i 

LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni, 

així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

26.- (20160195)  APROVAR el conveni de gestió cívica del Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils (CRAJ) a formalitzar amb el Consell de la Joventut de 

Barcelona, amb CIF V-08825804. DECLARAR la impossibilitat de promoure la 

concurrència en l’oferta, de conformitat amb la normativa aplicable a la gestió 

cívica, segons es justifica a l’informe adjunt de la Direcció del Programa de 

Joventut. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de 240.000,00 euros 

amb càrrec de la partida 0201 489.99 232.22, dels quals 80.000,00 euros 

corresponen a l’any 2016 i 160.000,00 euros per l’any 2017, condicionats a 

l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal 

presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb allò que 

preveu l’acord de gestió cívica. FACULTAR l’Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, 

regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 

signatura de l’esmentat conveni de gestió cívica, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. 

 

27.- (20160241)  APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació en 

defensa dels drets de les Dones-Genera, amb NIF G63156541, per a l’execució 

del projecte “Prostitució des d’una perspectiva de drets-Integras 2016”, per 
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contribuir a  l’exercici efectiu dels drets de les dones que exerceixen la 

prostitució, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa 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 de la normativa general reguladora de les 

subvencions, per un import de 55.203 euros. DECLARAR la no-inclusió en 

convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que 

consten en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'Associació en 

defensa dels drets de les dones-Genera, amb NIF G63156541, la despesa total de 

55.203,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23172 del pressupost de l’any 

2016 del Departament de Feminismes i LGTBI, import total equivalent al 70,11% 

del cost total del projecte (78.737,20 euros). REQUERIR l’entitat beneficiària per 

tal que en un termini no superior als tres mesos presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. 

FACULTAR l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i LGTBI 

de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com 

la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 

 La proposta precedent s’aprova per majoria amb l’abstenció dels regidors del grup 

municipal socialista. 

 

 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

 

Districte de les Corts 

 

28.- (160200002)  RATIFICAR la resolució de la Gerència Municipal de 21 d’abril de 

2016, d’acord amb l’establert en l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. DESESTIMAR, la sol·licitud presentada per l’entitat Club 

Lleuresport de Barcelona, referent a la subrogació del personal de la cafeteria del 

Centre Cívic Can Deu, d’acord amb l'informe jurídic, de 23 de maig de 2016, que 

s'acompanya com a document annex d’aquesta resolució. ADJUDICAR el 

contracte núm. 16C00009, que té per objecte la gestió de serveis públics en la 

modalitat de concessió per a la gestió i explotació del centre cívic Can Deu per al 

període comprès entre l’1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2019, per un 

import de 472.500,00 euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l'expedient a Club Lleuresport de 

Barcelona amb NIF G60320132, i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa. REDUIR l’esmentat import en la quantitat 

d'11.250,00 euros degut a la manca de prestació del servei en relació a la previsió 

inicial que era l’1 de juliol de 2016 i la previsió actual d’inici de les prestacions 

que és l’1 d’agost de 2016. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari la quantitat de 

461.250,00 euros IVA exempt, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document, sotmesa a la condició suspensiva 

d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 

ANUL·LAR part de l'autorització de despesa per un import de 52.500,00 euros 

amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix document. 

NOTIFICAR la present resolució als licitadors, PUBLICAR-LA en el perfil del 

contractista; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
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hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 

FORMALITZAR el contracte a les dependències del Districte de les Corts; i 

DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

29.- (099/2016-16S05531) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

(Districte d'Horta-Guinardó) i l'Associació "Casal de la Font d'en Fargues", amb 

NIF G64884489, per a la gestió cívica  municipal del Casal Font d'en Fargues, 

ubicat al carrer Pedrell, núms. 67-69, en el marc del projecte de dinamització i 

gestió del Casal de la Font d'en Fargues,  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; FACULTAR la Sra. Mercedes Vida Lago, 

regidora del Districte d'Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni; 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 245.312,00 euros de 

subvenció màxima amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document, a favor de l'Associació Casal de la Font d'en Fargues, amb NIF 

G-64884489, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar 

les obligacions derivades d'aquest Conveni en els exercicis successius. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a 

partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic, la memòria de 

funcionament i justificació dels fons rebuts. DONAR-NE compte a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

30.- (16C00017)  INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió de serveis públics 

en la modalitat de concessió  del Complex Esportiu Municipal Teixonera Vall 

Hebron, per un termini de dos anys, amb una possible pròrroga màxima de dos 

anys, i un  cànon anual de 12.000,00 euros; amb número de contracte 16C00017, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 

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. DONAR-NE 

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

 

Districte de Sant Andreu 

 

31.- (09-CONV-542/16) APROVAR el conveni de col·laboració entre la secció de diplomàcia 

pública de l’Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Espanya i Andorra i 

l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu i el Consorci de Biblioteques 

de Barcelona, per a la implantació del programa dels American Space a la 

Biblioteca Can Fabra– Ignasi Iglésias; 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

32.- (SJ-16-044)  APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 

de Barcelona (Districte Sant Martí) i l’Associació Nit i Dia 22@, per la prevenció 

de l’incivisme a la zona lúdica del Poblenou; i FACULTAR l’Im. Sr. Josep Mª 
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Montaner i Martorell per la signatura de l'esmentat conveni, així com per la 

realització de tots els actes necessaris en execució del mateix. 

 

 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

33.- (20170003)  INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de Direcció 

Facultativa i d’Assistència Tècnica del contracte de manteniment dels paviments 

de la ciutat i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral 2017-20, amb núm. de contracte 16002411, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 

pressupost total de licitació d'1.069.252,80 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/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 883.680,00 euros; 

tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 185.572,80 euros; 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb 

motiu d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

34.- (20160169)  APROVAR les bases dels convenis: 1) de cessió d’ús d’instal·lacions i 

servitud de pas sobre terrenys (línies de baixa tensió); 2) de cessió d’ús de local 

per a centre de mesura (CCMM) i constitució de servitud d’energia elèctrica; 3) 

de cessió d’ús de local per a centre de transformació (CT) i constitució de servitud 

de pas d’energia elèctrica; 4) de cessió d’us d’instal·lacions i servitud de pas sobre 

terrenys (línies de mitja tensió); 5) de cessió d’ús d’instal·lacions i servitud de pas 

sobre terrenys (cel·les i línies de mitja tensió del centre de mesura); i 6) de cessió 

d’ús d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys (centre de transformació 

MT/BT); tots ells a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, 

d’acord amb l’article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, 

de 26 de desembre, del Sector Elèctric; i FACULTAR els/les gerents territorials o 

sectorials corresponents, segons s’escaigui, per a aprovar i formalitzar el conveni 

específic que apliqui a les circumstàncies concretes les bases esmentades, tot això 

amb relació als projectes executius de les obres municipals d’import inferior a 

500.000,00 euros (IVA inclòs), promogudes directament o a través dels ens 

instrumentals. 

 

35.- (20160170)  APROVAR les bases dels convenis de cessió d’ús d’instal·lacions 

d’energia elèctrica i de constitució de servitud de pas aèria/subterrània a favor 

d’Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, d’acord amb l’article 16.k de la 

Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector 

Elèctric; i FACULTAR els/les gerents territorials o sectorials corresponents, 

segons s’escaigui, per a aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a les 

circumstàncies concretes les bases esmentades, tot això en relació als projectes 

executius de les obres municipals d’import igual o superior a 500.000,00 euros 

promogudes directament per l’Ajuntament o a través dels ens instrumentals. 
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Districte de Ciutat Vella 

 

36.- (1BD 2015/135) APROVAR definitivament el projecte executiu de reforma de la planta 

soterrani, la planta baixa i part de la primera de l’edifici situat a l’avinguda de les 

Drassanes, 13-15, al districte de Ciutat Vella a Barcelona,  d’iniciativa municipal, 

d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a 

l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 

pressupost de 908.524,75 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; 

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 l'Eixample 

 

37.- (2BD 2016/068) APROVAR el Projecte executiu de l’arranjament del carrer Aragó entre 

el carrer Casanova i el carrer Vilamarí i la renovació de l’enllumenat dels 

mateixos trams, 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 2.274.433,76 

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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

38.- (3BD 2015 0111) APROVAR inicialment el Projecte de reurbanització de la plaça del Mig 

de Can Clos, al barri de la Marina de Port, 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 d'1.557.751,71 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; 

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 ACLARIR que durant aquest termini no 

es computaran els dies corresponents al mes d’agost. 

 

39.- (16 SD 0156 P) APROVAR el protocol d’acords entre l’Ajuntament de Barcelona i 

Endesa Distribución Eléctrica, SA, per al subministrament elèctric de l’àmbit de 

la MPGM Can Batlló- Magòria, aprovat definitivament per acord de la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió del 2 d’octubre de 

2006 (DOGC de 24/11/2006). FACULTAR a la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del 

present protocol. 
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Districte de les Corts 

 

40.- (4BD2015/118) APROVAR el Projecte executiu de reparació de les patologies de 

l’aparcament soterrat de la plaça del Mirall de Pedralbes, 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 de 2.389.995,09 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; 

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 Sarrià-Sant Gervasi 

 

41.- (13P0026)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Projecte executiu d’urbanització dels vials adjacents a 

la Clínica Teknon, promogut per la Junta de Compensació del Pla especial i de 

millora urbana en l’àmbit delimitat pels carrer de Vilana, de la Marquesa de 

Vilallonga, de Planella i d’Horaci, aprovat definitivament pel Plenari del  Consell 

Municipal en sessió celebrada el 29 de juny de 2012, d’acord amb les condicions 

establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 27 

d’octubre de 2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes 

es dóna per reproduït, per un import de 2.372.608,89 euros, el 21% de l’impost 

del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 

119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme. RESOLDRE l’al·legació presentada pel Sr. Eulogio 

Gallego del Aguila, en representació de la Comunitat de Propietaris de l’edifici 

del carrer Marquesa de Villalonga, s/n de conformitat amb l’informe de data 6 de 

juliol de 2016 que consta degudament incorporat a l’expedient. PUBLICAR el 

present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un 

diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en 

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

Mobilitat. 

 

b) Mocions 

 

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

a les 11 h. 

 


