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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de gener de 2020

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

2. – (21/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Yago Abad Galceran (mat.
25308) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Llevant de la
Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber
(16FC1BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  com  a  membre  de  seguretat  a
l’empresa  SERVICIOS  SECURITAS,  SA,  fins  al  4  de  març  de  2020.  La  dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,
de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al
Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

3. – (22/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Martín Salmerón
(mat. 24589) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Llevant
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber
(16FC1BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d'altri  com  a  membre  de  seguretat  a
l’empresa  SERVICIOS  SECURITAS,  SA.,  fins  al  4  de  març  de  2020.  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
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

4. – (20000112 (0043/20)) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de
conceptualització dels projectes webs i Progressive Web Apps que determini la
Direcció de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte
20000112, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació d'1.044.682,68 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.899.423,07 euros; 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 pressupost net 863.374,12 euros i import de l'IVA de 181.308,56 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 261.170,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 522.341,34 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523
0705, un import (IVA inclòs) de 261.170,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

5. – ()  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 6 de febrer de 2020.

6. – (DP-2019-27657)  CEDIR  l’ús,  mitjançant  subarrendament,  a  favor  de  l’Associació
Cultural i Recreativa Comissió de Festes Pallars - Espronceda, del local ubicat al carrer
Espronceda núm.114, per tal de que pugui ser utilitzat com a magatzem per a facilitar
les activitats pròpies de l’entitat, d’acord amb les condicions del document annex, que
s’aprova; i FORMALITZAR la cessió en document administratiu.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

7. – (20200004D) DECLARAR EXCLOSES de la licitació que té per objecte el servei per a la
fabricació, col·locació i posterior retirada de la  senyalització excepcional per a
esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona (2020-2021), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. 18005054, les ofertes presentades per
"Tevaseñal, SA"; "La Castellana, SA" i "Diez y Compañia, SA" per estimar que les
mateixes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, de conformitat amb l'article 149 de la LCSP. ADJUDICAR
l'esmentat contracte a API MOVILIDAD SA, amb NIF A78015880, amb una baixa del
37,25% sobre els preus unitaris, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 480.000,01 euros IVA inclòs i d'acord amb
els preus unitaris ofertats, dels quals 396.694,22 euros corresponen al preu net i
83.305,79 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 240.000,00 euros a
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l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22720/13414
0504; un import (IVA inclòs) de 240.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22720/13414 0504. CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 19.834,71 euros. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Moreno, Tècnic del Dept.
d'Espai Urbà. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

8. – (20200009A)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  dels  Serveis  d’informació
mitjançant la figura d'informadors ambientals de la Gerència d’Àrea d'Ecologia Urbana
de l'Ajuntament de Barcelona (2020-2022), amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 19003725, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 484.230,07
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
840.399,29 euros; 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 pressupost net 400.190,14 euros i import de l'IVA de 84.039,93 euros; i
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 80.705,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 242.115,03 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016
0500, un import (IVA inclòs) de 161.410,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la
improcedència  de  la  revisió  de  preus  amb  motiu  de  l’article  103  de  la  LCSP.  DONAR
COMPTE  d'aquesta  resolució  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i
Mobilitat.

9. – (19XCO129) APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Consorci d'Educació de
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona en relació amb el Projecte de Servei Comunitari.
FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, per a la seva signatura. NOTIFICAR la seva
aprovació als interessats.

Districte de Ciutat Vella

10. – (1BC 2019/127) APROVAR inicialment el Projecte Revisat per a facilitar la
impermeabilització de la galeria de serveis sota el passeig Colom, incorporant la
retirada de palmeres i reconstrucció dels murs de tancament dels escocells adjacents a
la galeria, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb

 



CG 5/20 4/12

l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i que aquests
efectes  es  dóna  per  reproduït,  amb  un  pressupost  d’1.498.921,69  euros,  el  21%  de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC); COMUNICAR el present acord a l’Autoritat Portuària de
Barcelona; i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya,
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Districte de l'Eixample

11. – (02-2019LL36361) CONCEDIR la llicència d'obres majors a l'INSTITUT MUNICIPAL DE
L'HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA per a l'execució d'obres majors a
l'emplaçament situat als c. Castillejos, 158-162, c. Encants Vells, 1-5,  c. Encants Vells,
7-11, Gran Via de les Corts Catalanes, 832, Gran Via de les Corts Catalanes, 834-838 ,
Plaça de les  Glòries  Catalanes,  s/n,  consistents  en la  construcció d’edifici  d’habitatges
plurifamiliar  de  protecció  pública  d’obra  nova  de  PB+11PP  amb  locals  comercials  i
habitatges de protecció pública, i una planta soterrani destinada a aparcament i sales
tècniques, a l’illa delimitada pels carrers Encants Vells, Castillejos, Gran Via de les Corts
Catalanes i Plaça de les Glòries Catalanes, amb una superfície construïda total de
35.333,90  m2.  L’edificació  es  composa  de  quatre  blocs  units  en  les  tres  primeres
plantes d’habitatge: Bloc A (51 habitatges + 4 locals comercials), Bloc B (60 habitatges
+ 3 locals comercials), Bloc C (67 habitatges + 3 locals comercials) i Bloc D (60
habitatges + 4 locals comercials), destinant els Blocs A i B a habitatges de protecció
pública de règim general i els Blocs C i D a habitatges de protecció pública de règim
concertat. En resulten 14 locals comercials en planta baixa, 238 habitatges de
protecció  pública  (10 dels  quals  són adaptats),  112 places  d’aparcament per  a  cotxes,
52 places per a motos i 282 places per a bicicletes, amb les següents CONDICIONS
PARTICULARS  DE  LA  LLICÈNCIA.-  Abans  de  l’inici  d’obres:  -  Cal  aportar  la  Qualificació
Provisional  d’Habitatges  de  Protecció  Oficial.  -  Caldrà  aportar  document  d'acceptació
signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació dels residus
d’obra  separats  per  tipus,  i  fent  constar  el  codi  de  gestor,  el  domicili  de  l'obra,  i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò establert a
la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Caldrà contactar
amb l'Agencia d'Energia de Barcelona, donar compliment als requeriments del seu
informe de 07-08-2019 en relació a l'aplicació de la Instrucció tècnica de sostenibilitat
en projectes  obra,  que inclou requeriments  d’Autosuficiència  Energètica  més enllà  de
les  normatives  en  l’àmbit  d’energia,  el  títol  8,  sobre  Energia  Solar,  de  l'Ordenança
General de Medi Ambient de Barcelona i obtenir el seu informe favorable. Per a
consultes: solar.aeb@bcn.cat. - Caldrà contactar amb Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut  Municipal  (C/Torrent  de  l’Olla  218.  Barcelona)  per  possibles  afectacions
d’arbrat  situat a la  vorera i/o a l’interior  de la  parcel.la,  i  a  l’objecte de supervisar  els
treballs.  -  Cal  donar  resposta  a  l’informe de Barcelona Cicle  de  l'Aigua  SA (BCASA)  de
30-10-2019. Quant a les aigües subterrànies, cal lliurar l’estudi de qualitat del subsòl a
l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  (ARC)  per  tal  que  emeti  informe  de  valoració.  Es
requereix informe de l’ARC conforme la finca està lliure de sòls contaminats. En cas de
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contaminació de sòls, es requereix informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que
pugui  preveure  l’existència  d’aigües  subterrànies  contaminades.En  el  decurs  de  les
obres: - Caldrà donar compliment a l’article 161 de les OME segons el qual als edificis
d’habitatges de més de 10 plantes almenys un dels aparells elevadors ha de tenir una
dimensió no inferior a 2,30 m en sentit longitudinal a la cabina. - Caldrà donar
compliment als requeriments de l’informe de Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BCASA) de
30-10-2019. Quant a la xarxa de clavegueram, la parcel·la es veu afectada per un
col·lector de clavegueram de secció visitable T120, que travessa parcialment la finca.
Les  obres  d’edificació  s’hauran  d’executar  coordinadament  amb  les  obres  de
desviament del col·lector existent previstes al “Projecte constructiu de desviament del
col·lector  de  l’illa  A”,  de  juny  2019,  gestionat  per  BIMSA  i  en  fase  d’informació  en  la
data  d’emissió  de  l’informe.  A  més,  caldrà  anul·lar  i  demolir  la  xarxa  de  drenatge
existent al parc consistent en tubulars de D300 i D600 mm amb els corresponents pous
i embornals. - Els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran 
al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà
posar-se en contacte amb el Cicle de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró,
així com seguir-ne el protocol establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per
obres. - Caldrà donar compliment a la Subsecció 5a de l'Ordenança dels usos del
paisatge  urbà  de  la  ciutat  de  Barcelona,  en  especial  a  l'article  67  quant  a  l’adequació
constructiva i tractament de les mitgeres amb materials propis de façana. - Caldrà que
l'alçada sota conductes de ventilació de l'aparcament no sigui inferior a 2,20 m. - Les 
preses d'aire d'aportació a l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no
produir molèsties als vianants. - Caldrà que la ventilació de l'aparcament s'ajusti al
previst a l'apartat “3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio” del CTE
DB HS 3, a l’apartat 8 “Control del humo de incendio” del CTE DB SI 3 i a l’article 23-2
Garatges i aparcaments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona. - Les places de
bicicletes  hauran  de  disposar  d’ancoratges  necessaris  per  tal  ús.  -  D'acord  a  la
disposició transitòria primera de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona, cal
donar compliment als requeriments establerts al seu article 45-1.4 relatiu a la
comprovació  de  l’aïllament  acústic  real.  En  el  tràmit  de  primera  ocupació  i/o
comunicació prèvia: - Caldrà justificar el compliment de totes les condicions de la
llicència. - Caldrà haver reposat els possibles elements urbanístics afectats. - Caldrà
haver  obtingut  la  Qualificació  Definitiva  d’Habitatges  de  Protecció  Oficial.  -  Per  a  la
posada en funcionament de l'aparcament, caldrà proveir-se prèviament de la
corresponent Autorització pel procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica
(Annex III.2). - Per al desenvolupament de l'activitat, caldrà dur a terme la seva
legalització, d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada
en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12-01-11). - En el tràmit de primera ocupació, del
control  inicial  o  acte  de  comprovació  o  del  comunicat  corresponent  a  l'activitat,  s’ha
aportar la documentació requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla
d'Autoprotecció.  -  Caldrà  disposar  de  l’informe  favorable  a  l'execució  del  clavegueró
de la finca, per part de BCASA. - Caldrà disposar de l’informe favorable a l'execució de
la  instal·lació  d’un  sistema basat  en  bomba de  calor  i/o  de  la  instal·lació  de  plaques  
fotovoltaiques en compliment dels requeriments de l’informe de l’Agència de l'Energia
de Barcelona de 07-08-2019. - Caldrà aportar totes les certificacions exigides per les
reglamentacions tècniques en matèria de seguretat industrial per a les diferents
instal·lacions (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS,
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etc.).  -  Per  obtenir  les  adreces  definitives  caldrà  adreçar-se  a  l’Institut  Municipal
d’Informàtica  (IMI).Altres  condicions:  -  Caldrà  informar  el  Departament  de  Projectes
Urbans  de  la  Direcció  de  Model  Urbà–Ecologia  Urbana  (Av.  Diagonal,  240,  3a  pl.
Barcelona)  per  tal  de  fer  un  seguiment  dels  treballs  en  relació  als  espais  privats  d’ús
públic. - Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització de les bastides d'obra, ni
l'ocupació de la via pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i
tramitar d'acord amb la normativa vigent. - Les assenyalades al full adjunt. Termini
d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

Districte de Sants-Montjuïc

12. – (03-2019LL24475) CONCEDIR la llicència d'obres majors a TRANSPORTS DE
BARCELONA SA per a l'execució d'obres majors a l'emplaçament situat al  c. Número 3
Zona Franca, 35-43 i c. Z Zona Franca,  33-41, consistents en la construcció d'un
conjunt  d’edificis  d’ús  industrial  i  d’oficines  pel  nou  centre  operatiu  de  Transports
Metropolitans de Barcelona de la Zona Franca-Port, amb una superfície construïda de
36.708,81 m2.  Està  compost  per  una  nau  d’oficines  de  PB+4  i  un  soterrani  per
instal·lacions, una nau de taller central i d’aparcament (TCA) de PB+4 per a 446 places
d’aparcament  de  cotxes,  88  places  d’aparcament  de  motos  i  44  places  de  bicicletes  i
l’ampliació  de  la  nau  Taller  de  Material  Mòbil  A  (TMMA)  de  PB,  amb  les  següents
CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA.- Caldrà que el conjunt dels edificis
disposin de l'estudi de mobilitat segons decret 344/2006. Abans de l’inici d’obres: - Cal
justificar que l'edifici motiu d'estudi es troba lliure de sòls contaminants, pel que serà
necessari un informe de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). - Caldrà informar al
Port de Barcelona de l'inici dels treballs per advertir als operadors ferroviaris
corresponents de la proximitat de les obres. - Caldrà presentar a l'Agència de l'Energia
les esmenes requerides en el seu informe de 28/11/2019. En el decurs de les obres: -
El càlcul  de càrrega de foc dels edificis  TMMA i  TMMB s’ha realitzat per a 14 vehicles
de  GNC  de  18  metres  de  longitud.  Si  es  vol  habilitar  l’ús  dels  dos  tallers  per  a  més
vehicles o altres tecnologies, caldrà justificar l’adequació de les instal·lacions a la nova
càrrega de foc, o realitzar les adaptacions oportunes. - La ventilació de l'aparcament
s'ajustarà  al  previst  a  l'apartat  “3.1.4  Aparcamientos  y  garajes  de  cualquier  tipo  de
edificio”  del  Document  Bàsic  “Salubridad:  HS  3  Calidad  del  aire  interior”  del  CTE,  a
l’apartat 8 “Control del humo de incendio” del Document Bàsic “Seguridad en caso de
incendio:  SI  3  Evacuación  de  ocupantes”  del  CTE  i  a  l’article  23-2  Garatges  i
aparcaments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona. - L'alçada sota conductes
de ventilació de l'aparcament, no pot ser inferior a 2,20 m. - Les  preses d'aire
d'aportació a l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no produir
molèsties als vianants. - Els conductes per a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors,
s'ajustaran  al que es disposa al Títol 2 de l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.-

 L’aparcament  haurà  de  complir  els  articles  111  al  115  de  les  Ordenances
Metropolitanes d’edificació. - S'haurà de garantir un itinerari practicable que uneixi els
espais destinats a aparcament amb la via pública independent de l'accés de vehicles,
per tal de complimentar la normativa vigent en matèria de supressió de barreres
arquitectòniques i d'aparcaments. - Pel que fa a l'aparcament, cal implementar com a
mínim una estació de recàrrega per cada 40 places, per tal d'assolir el compliment de
la disposició addicional primera del Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel
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qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions
amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», quant a
previsió de càrrega de vehicles en empreses. - Les àrees de càrrega i descàrrega de les
naus  d’ús  industrial  han  de  complir  l’Ordenança  municipal  de  previsió  de  càrrega  i
descàrrega dels edificis, aprovada el 19/02/1999. - Les places de bicicletes hauran de
disposar d’ancoratges necessaris per a tal ús. - Justificar el compliment del punt 5è del
Pla  Parcial  d’ordenació  del  Polígon  Industrial  del  Consorci  de  la  Zona  Franca
“condiciones  esteticas”  -  Caldrà  que  urbanització  de  l’espai  lliure  de  la  parcel·la,
accessos,  escales,  recorreguts,  banys  i  vestuaris  s’ajustin  el  què  disposa  l’Annex  II  del
Decret 135/1995 sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i al CTE-
DB-SUA.  -  En  el  cas  d’afectar  la  plataforma  ferroviària  per  qualsevol  motiu,  caldrà
advertir al Departament d’Operacions Ferroviàries del Port de Barcelona amb el màxim
d’antelació  possible  als  efectes  de  prendre  les  mesures  oportunes.  -  Cal  seguir  el
protocol establert per BCASA quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres. -
Les que s'assenyalin en la Llicència Ambiental tramitada en l'expedient núm. 00-2018-
0022 i concedida el 13/12/2019. - Donar compliment a les observacions i condicions de
l’informe  de  l’Agència  de  l’Energia  de  28/11/2019.  -  Caldrà  adoptar  les  mesures  de
protecció  de  l’arbrat  d’alineació  viaria  de  l’entorn  d’acord  amb  els  criteris  de  Parcs  i
Jardins  Institut  Municipal.  -  Les  obres  d’urbanització  executades  provisionalment  pel
funcionament d’aquests edificis no interferiran les cotes del total de la urbanització del
conjunt.  -  Caldrà  adoptar  les  mesures  de  protecció  de  l’arbrat  d’alineació  viaria  de
l’entorn  d’acord  amb  els  criteris  de  Parcs  i  Jardins  Institut  Municipal.  En  el  tràmit  de
primera ocupació i/o comunicació prèvia: - Justificar el compliment de totes les
condicions de la llicència. - Reposar els possibles elements urbanístics afectats. - Lliurar
comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Lliurar final
d'obra visat, la documentació de l'obra executada (as built) en pdf, declaració
responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació establerta a
l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres
aprovada el 25/02/2011. - Per exercir l'activitat caldrà obtenir les corresponents
autoritzacions  i  aportar  la  documentació  requerida  en  l’article  6  de  l’ORPCI/08  i,  si
correspon, el Pla d’Autoprotecció. -  Caldrà aportar totes les certificacions exigides per
les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat industrial per a les diferents
instal·lacions de l'activitat (Baixa Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització,
Calefacció i ACS, etc.). Tanmateix, s'haurà d'aportar contracte de manteniment amb
empresa autoritzada per aquelles instal·lacions en les que aquest manteniment sigui
preceptiu. - Els diferents usos legalitzaran adequadament la seva activitat, d'acord
amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei
20/2009 (BOP 12/01/2011). - S’hagin donat compliment a les condicions de la llicència
d’Activitat  (núm.  00-2018-0022)  i  concedida  el  13/12/2019.  -  S’hagin  aportat  la
documentació  requerida  per  l’Agència  de  l’Energia  de  Barcelona.  Altres  condicions:  -
Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització de les bastides d'obra, ni l'ocupació
de la via pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i tramitar d'acord
amb la normativa vigent. - Les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres:
12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

13. – (03-2019LL39527) CONCEDIR la llicència d'obres majors a l'INSTITUT MUNICIPAL DE
L'HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA per a l'execució d'obres majors a

 



CG 5/20 8/12

l'emplaçament situat als c. Acer, 2-14, c. Ascó, 1-47, c. Arnes , 2C, c. Ulldecona, 1A i c.
Motors,  91-97  consistents  en  la  construcció  d’obra  nova  d’un  conjunt  edificatori
format  per  dos  edificis  d’habitatges  plurifamiliars  de  protecció  pública  de
PB+4/+6/+8PP, corresponents a les Unitats de Projecte D1 i D2 de l'illa D de la
MpPMU, amb locals comercials en planta baixa i habitatges de protecció pública en
plantes pis, i una planta soterrani conjunta destinada a aparcament i sales tècniques, a
l’illa D de la Modificació Puntual del PMU del sector 8 de la Marina de la Zona Franca
(AD 15-03-2013), delimitada pels carrers Acer, Motors, Ascó i Cal Cisó, amb una
superfície construïda total de 26.596,28 m2. En resulten 8 locals comercials en planta
baixa, 234 habitatges de protecció pública (12 dels quals són adaptats), 77 places
d’aparcament per a cotxes, 54 places per a motos i 256 places per a bicicletes. L’edifici
A (UP D1) està format per 112 habitatges i 3 locals comercials, i l’edifici B (UP D2) per
122 habitatges i 5 locals comercials, amb les següents CONDICIONS PARTICULARS DE
LA  LLICÈNCIA.-  Abans  de  l’inici  d’obres:  -  Cal  aportar  la  Qualificació  Provisional
d’Habitatges de Protecció Oficial. - Cal donar resposta a l’informe de Barcelona Cicle de
l'Aigua SA (BCASA) de data 13-11-2019. Quant a les aigües subterrànies, cal justificar
que l’edifici  motiu  d’estudi  es  troba lliure  de sòls  contaminants,  per  la  qual  cosa  serà
necessari  un  informe  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  (ARC).  En  cas  de
contaminació de sòls, es requereix informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que
pugui  preveure  l’existència  d’aigües  subterrànies  contaminades.  -  Cal  donar  resposta
als requeriments de l’informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres-IMU de 07-
11-2019:- Quant al sistema d’evacuació d’aigües pluvials, cal detallar de quina manera
es  connectarà  la  xarxa  d’aigües  pluvials  a  la  zona  d’infiltració  de  la  urbanització  i
aportar detall de com es realitzarà aquesta connexió, així com detallar quin tipus
d’aprofitament  de  les  aigües  grises  es  farà.  -  Quant  a  la  xarxa  de  distribució  d’aigües,
atès  que  el  nou  Pla  Especial  d’Infraestructures  (PEI)  de  la  Marina  del  Prat  Vermell
aprovat  definitivament  el  25-01-2019  incorpora  una  nova  xarxa  d’aigües
regenerades/freàtiques per a ús domèstic (inodors, reg, etc.), no prevista en l’anterior
versió,  és  recomanable  que  l’edifici  incorpori  una  xarxa  de  distribució  d’aigües  “no
potables”  per  poder  assolir  aquest  aprofitament.  -  Caldrà  aportar  document
d'acceptació signat per gestor de residus autoritzat, garantint la correcta destinació
dels  residus  d’obra  separats  per  tipus,  i  fent  constar  el  codi  de  gestor,  el  domicili  de
l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, segons allò
establert a la disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. - Caldrà
contactar amb l'Agencia d'Energia de Barcelona, donar compliment als requeriments
del seu informe de 30-09-2019 en relació a l'aplicació de la Instrucció tècnica de
sostenibilitat  en  projectes  obra,  que inclou  requeriments  d’Autosuficiència  Energètica
més  enllà  de  les  normatives  en  l’àmbit  d’energia,  el  títol  8,  sobre  Energia  Solar,  de
l'Ordenança General de Medi Ambient de Barcelona i obtenir el seu informe favorable.
Per a consultes: solar.aeb@bcn.cat. - Caldrà contactar amb Parcs i Jardins de
Barcelona,  Institut  Municipal  (C/Torrent  de  l’Olla  218.  Barcelona)  per  possibles
afectacions  d’arbrat  situat  a  la  vorera  i/o  a  l’interior  de  la  parcel.la,  i  a  l’objecte  de
supervisar els treballs. - Caldrà contactar amb la Direcció de Serveis de Projectes i
Obres – Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) (c/ Bolívia, 105, 2a pl. Barcelona) per tal
de coordinar les alineacions i rasants de l’edifici amb les de la futura urbanització. En el
decurs  de  les  obres:  -  Caldrà  donar  compliment  als  requeriments  de  l’informe  de
Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BCASA) de data 13-11-2019. Quant a la xarxa de
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clavegueram, la parcel·la es veu afectada per un col·lector de clavegueram de secció
circular D600 mm que discorre per la traça del carrer Ulldecona i per un col·lector de
secció visitable T111 que travessa parcialment la cantonada sud-est de la finca. Les
obres  d’edificació  s’hauran  d’executar  coordinadament  amb  les  obres  d’urbanització
de  l’àmbit  del  Pla  Especial  d’Infraestructures  (PEI)  del  barri  de  la  Marina  de  la  Zona
Franca,  fases  1b  i  2a,  gestionades  per  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme  (IMU),  que
inclouen  l’anul·lació  i  desviament  d’aquests  col·lectors.-  Caldrà  donar  compliment  als
requeriments de l’informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres-IMU de 07-11-
2019. Per tal de garantir tant l’accessibilitat com la dotació dels serveis urbanístics que
exigeix el PEI de la Marina de la Zona Franca, les obres d’edificació s’hauran d’executar
coordinadament amb les obres d’urbanització (adjudicades i pendents de contractació)
dels dos projectes d’urbanització de l’entorn de l’edifici objecte de la llicència, els quals
resten  aprovats  definitivament  i  fixen  les  alineacions  i  rasants  d’aquest  entorn:
“Projecte d’urbanització del PEI del barri de la Marina de la Zona Franca Fases 1B 2A al
districte  de  Sants”  (AD  14-05-2014)  i  “Projecte  d’urbanització  de  l’espai  públic  del
sector  8  al  barri  de  la  Marina  del  Prat  Vermell”  (AD  20-07-2011).-  Caldrà  donar
compliment  als  requeriments  de  l’informe del  Departament  de  Protecció  del  Verd  de
30-09-2019. Caldrà protegir  l’arbrat i/o palmeres descrits com a protegir,  amb codi 1-
15 amb una valoració Norma Granada de 6.978,62 euros, que quedaran integrats en el
projecte  i  sota  les  proteccions  adients  per  evitar  malmetre  el  seu  estat  durant  l’obra.
L’excavació  no  podrà  apropar-se  als  troncs  dels  arbres  per  tal  de  no  afectar  l’aparell
radicular en 1,5 m als arbres de fins a 60 cm de perímetre, 2 m als arbres de 61-99 cm
de perímetre, 2,5 m als arbres de 100-149 cm de perímetre, 3 m als arbres de 150-249
cm de perímetre i a 4 m als arbres de més de 250 cm de perímetre. - Els conductes per
a l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran  al que es disposa al Títol 2 de
l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.- Caldrà posar-se en contacte amb el Cicle
de l'Aigua (BCASA) per tal d'executar el clavegueró, així com seguir-ne el protocol
establert quant a eventuals esgotaments del freàtic per obres.- Caldrà donar
compliment a la Subsecció 5a de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat
de  Barcelona,  en  especial  a  l'article  67  quant  a  l’adequació  constructiva  i  tractament
de les mitgeres amb materials propis de façana.- Caldrà que l'alçada sota conductes de
ventilació de l'aparcament, no sigui inferior a 2,20 m.- Les  preses d'aire d'aportació a
l'aparcament s'han de situar a una alçada suficient per a no produir molèsties als
vianants.-  Caldrà que la  ventilació  de l'aparcament s'ajusti  al  previst  a  l'apartat  “3.1.4
Aparcamientos  y  garajes  de  cualquier  tipo  de  edificio”  del  CTE  DB  HS  3,  a  l’apartat  8
“Control  del  humo  de  incendio”  del  CTE  DB  SI  3  i  a  l’article  23-2  Garatges  i
aparcaments de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.- Les places de bicicletes
hauran  de  disposar  d’ancoratges  necessaris  per  tal  ús.-  D'acord  a  la  disposició
transitòria primera de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona, cal donar
compliment als requeriments establerts al seu article 45-1.4 relatiu a la comprovació
de  l’aïllament  acústic  real.En  el  tràmit  de  primera  ocupació  i/o  comunicació  prèvia:-
Caldrà justificar el compliment de totes les condicions de la llicència.- Caldrà haver
reposat els possibles elements urbanístics afectats.- Caldrà haver obtingut la
Qualificació  Definitiva  d’Habitatges  de  Protecció  Oficial.-  Per  l'entrada  en
funcionament de l'aparcament, caldrà proveir-se prèviament de la corresponent
Autorització pel procediment de Comunicació amb Certificació Tècnica (Annex III.2).-
Pel desenvolupament de l'activitat, caldrà dur a terme la seva legalització, d'acord amb
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la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei
20/2009 (BOP 12-01-11).- En el tràmit de primera ocupació, del control inicial o acte de
comprovació o del  comunicat  corresponent a  l'activitat,  s’ha aportar  la  documentació
requerida en l'article 6 de l'ORCPI/08 i, si correspon, el Pla d'Autoprotecció.- Caldrà
disposar  de  l’informe  favorable  a  l'execució  del  clavegueró  de  la  finca,  per  part  de
BCASA.-  Caldrà  disposar  de  l’informe  favorable  a  l'execució  de  la  instal·lació  d’un
sistema basat en bomba de calor i/o de la instal·lació de plaques   fotovoltaiques en
compliment dels  requeriments  de l’informe de l’Agència  de l'Energia  de Barcelona de
30-09-2019.- Caldrà aportar totes les certificacions exigides per les reglamentacions
tècniques en matèria de seguretat industrial per a les diferents instal·lacions (Baixa
Tensió, Gas, Aparells Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.).- Per obtenir les
adreces  definitives  caldrà  adreçar-se  a  l’Institut  Municipal  d’Informàtica  (IMI).  Altres
condicions:-  Abans  de  l’execució  de  qualsevol  construcció,  instal·lació  (pal,  antena,
aerogeneradors incloent les pales, mitjans necessaris per a la construcció incloses les
grues i similars) o plantació caldrà complir les determinacions que es desprenguin de
l’informe que emeti  l’Agencia Estatal  de Seguridad Aérea (AESA),  de conformitat  amb
els articles 30 i 31 del Decret 584/1972 modificat pel Real Decret 297/2013, sol·licitat
pel  Departament  de  Llicències  d’Obres.-  Caldrà  contactar  amb  el  Departament  de
Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà–Ecologia Urbana (Av. Diagonal, 240, 3a
pl. Barcelona) per tal de fer un seguiment dels treballs en relació als espais privats d’ús
públic.- Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització de les bastides d'obra, ni
l'ocupació de la via pública, ni guals, les quals s'hauran de sol·licitar a Districte i
tramitar d'acord amb la normativa vigent.- Les assenyalades al full adjunt. Termini
d'inici de les obres: 12 mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.

Districte de les Corts

14. – (19obo469) APROVAR inicialment el "Projecte executiu d'urbanització del Camí de
Mare de Déu de Lorda, i fora d'àmbit corresponent a la zona verda compresa entre el
camí de Mare de Déu de Lorda, l'avinguda Mare de Déu de Lorda i el carrer Conrad
Xalabarder", al Districte de Les Corts, a Barcelona, d'iniciativa públic-privada, d'acord
amb l'Informe Tècnic del Projecte de 20 de novembre de 2019, que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de
3.148.343,48 euros, inclòs el 21% de l'impost del valor afegit (IVA); d'acord amb allò
que preveu l'art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'urbanisme; i SOTMETRE a informació pública dit projecte,
durant un 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 al·legacions
pertinents.

Districte d'Horta-Guinardó

15. – (7BD 2019/156) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d’urbanització de l’Arc de
Sant Martí, al barri de la Font d’en Fargues, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona,
d’iniciativa  municipal,  a  l'empara  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  de  Catalunya;  i  d'acord  amb  l'Informe
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Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica  d’Infraestructures
de  BIMSA  i  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que  figuren  a  l'expedient  administratiu  i  que
aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat
pel mateix contractista ascendeix a 427.522,12 euros, el 21% d'IVA inclòs, import
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per
l’adjudicatari  (411.473,36  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions
proposades  (16.048,76  euros,  21%  IVA  inclòs)  consistents  a  grans  trets  en:  l’aparició
d’un  magatzem soterrat  en  l’espai  públic;  el  canvi  d’ubicació  i  de  sistema constructiu
dels murs de formigó armat in situ; i la presència de serveis existents i que
representen  el  3,90%  d’increment  sobre  el  contracte  signat  per  l’adjudicatari  i  del
3,58%  d’increment  sobre  l’import  màxim  de  modificació  sobre  el  Pressupost
d’Execució per Contracte del projecte aprovat (448.045,81 euros IVA inclòs) contingut
dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament
per la Comissió de Govern en sessió del 21 de març de 2019 (552.265,72 euros IVA
inclòs); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a
la  Gaseta  Municipal,  i  al  Tauler  d’Anuncis  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sant Andreu

16. – (20  SD  0006  PU)  APROVAR  inicialment  la  modificació  del  Projecte  d’Urbanització  del
Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per acord de la
Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 (publicat al BOP de 18/09/2012) en relació
amb  la  Separata  corresponent  a  l’àmbit  B+D  (parcial)  que  té  per  objecte  el  Projecte
constructiu d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet i  de la
parcel·la edificable adjacent a la Plaça Kobe i millora de les connexions entre els
carrers Ferran Turné, Pere Terrè i Domènech i Camp del Ferro, el qual Projecte
d’urbanització  desenvolupa  l’esmentat  PMU  del  sector  entorn  Sagrera,  aprovat  pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 de novembre de 2007 (publicat als
efectes de la seva executivitat  al BOP de 26/12/2007), tot això d’acord amb l’Informe
Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) de 19 de desembre de 2019 que figura a
l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dóna  per  reproduït,  amb
pressupost d'1.534.844,76 euros (21% IVA inclòs) amb la finalitat d’adequar el projecte
a la normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions tècniques dels diferents
REP’s  responsables  d’Espai  Públic,  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  el
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 dels diaris de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest procediment.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI

17. – (20200012) AUTORITZAR la despesa de 105.820,10 euros, dels quals 87.454,63 euros
són pressupost net i 18.365,47 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al
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tipus del 21%, amb càrrec a la partida 0200 48903 23231, del pressupost de 2020, per
fer front a les despeses de pagament d’ajudes per gestionar el  programa “Vacaciones
para  mayores”  2019-2020  (Destí  Costa  Peninsular  (Andalusia,  Múrcia,  Catalunya  i
Comunitat Valenciana)), derivada del conveni signat el 30 de novembre de 1990 entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales,  que  aniran
destinades a les persones que reuneixin els requisits establerts a la clàusula primera
del conveni. DISPOSAR la despesa, per import de 105.820,10 euros, IVA del 21% inclòs,
a favor de UTE Mundiplan II, amb NIF núm. U88471404, entitat adjudicatària dels
serveis d’organització, gestió i execució de l’esmentat programa de vacances.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

18. – (20XC0024 (0122/20)) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci de
Biblioteques  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  la  cessió  en  règim  de
comodat d’una part  del  fons documental  del  CIRD (Centre per a la Igualtat i  Recursos
per  les  dones)  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  la  Biblioteca  Francesca  Bonnemaison.
FACULTAR  la  Quarta  Tinenta  d’Alcaldia  de  l’Ajuntament,  Il·lma  Sra.  Laura  Pérez
Castaño, per a la signatura de l’esmentat conveni i  qualsevol altre document que se’n
derivi.

Districte de Sants-Montjuïc

19. – (2020001) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte
de Sants-Montjuïc i l’Associació de veïns La Vinya, amb NIF G08893380, per a la gestió
cívica del  Casal  de Barri  La Vinya,  d’acord amb el  projecte de gestió presentat amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats;
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de
35.750,00 euros durant la vigència del conveni amb càrrec a la posició pressupostària
número 48714-92416-0603 de l’exercici corresponent, a favor de l’Associació de Veïns
La Vinya, NIF G08893380, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del
Casal de Barri La Vinya; ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a
l’Associació  de  Veïns  La  Vinya,  NIF  G08893380,  per  un  import  de  35.750,00  euros
durant la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del
Casal de Barri La Vinya, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de
17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  l’art.  6.2  de  la  normativa  general  de
subvencions; DECLARAR la no-inclusió en procediment de pública concurrència per les
raons justificades a l’informe que consta a l’expedient; REQUERIR l’entitat gestora per
tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la
signatura  del  conveni  de  formalització  de  la  gestió  cívica;  REQUERIR  l’entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de
l’activitat,  presenti  justificació  amb  un  compte  justificatiu  que  haurà  d’incloure  la
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte; FACULTAR, per a
la seva signatura l'Il·lm. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.

EL SECRETARI GENERAL
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