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COMISSIÓ DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE SETEMBRE DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de setembre de 2019

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (588/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Verónica Leiva Velasco
(mat. 75799) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant
amb  la  categoria  professional  d’Auxiliar  Administrativa,  amb  destinació  al  Grup
d’Informadors  Volants  de  la  Gerència  de  Drets  de  Ciutadania,  Participació  i
Transparència, on ocupa el lloc de treball d'Informadora - Tramitadora (16FCXSCSC03),
i  l’activitat privada per compte propi com a terapeuta de medicines complementàries.
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no
coincident  amb  el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. – (709/2019) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iñaki Feliu Pérez (mat. 76369)
entre  la  seva  activitat  municipal  com a  funcionari  interí  per  vacant  a  l’Ajuntament  de
Barcelona, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria del SPEIS,
desenvolupant el lloc de treball de Tècnic Sanitari de SPEIS (22FA2SCPE01), adscrit al
Parc  de  la  Vall  d’Hebron,  de  la  Direcció  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d´Incendis  i
Salvament (Gerència de Seguretat i Prevenció), per compatibilitzar la seva activitat
principal i una activitat privada per compte d’altri de transport de viatgers en funicular
a  l’empresa  Funicular  Aeri  de  Montserrat  SA,  atès  que  d’acord  amb  les  taules
retributives aprovades pel Consell Municipal de 22 de febrer de 2019 (Gaseta
Municipal de 14 de març de 2019) el Sr. Feliu Pérez percep un complement específic
circumstancial  de  “plena  dedicació  tècnics  i  suport  SPEIS”,  que  s’atribueix  a  llocs  de
treball com el que ell ocupa, que requereixen de manera freqüent una jornada de 40
hores, i que no permet la compatibilitat de l’ocupant, i per tant no pot compatibilitzar
la seva activitat municipal a SPEIS amb una segona activitat, de conformitat amb el que
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disposa  l’article  14  de  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del
Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat.  DONAR-NE  compte  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

5. – (16001802-003 (392/16)) PRORROGAR per un període comprès des del 24.10.2019 fins
al 30.06.2020, el contracte 16001802-003 que té per objecte la contractació dels
Serveis de suport audiovisual per a actes ciutadans i protocol·laris i de manteniment
d'equips de so i àudio, amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats
particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa INICIATIVES EVENTS SL,
amb NIF B64709363, per un import total de 220.000,03 euros (IVA inclòs), d'acord amb
els informes i documentació que consta en l'expedient;  AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 220.000,03 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 165.000,02 a l'exercici pressupostari
de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/20300/92011 0101, un import (IVA inclòs)
de 55.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l'exercici posterior a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

6. – (17002430-002 (0634/17)) PRORROGAR pel període comprès de l'1 de novembre de
2019 fins al 31 d'octubre de 2020, el contracte 17002430-002 que té per objecte el
subministrament global de carburants mitjançant targeta pels vehicles de l'Ajuntament
de Barcelona i entitats del seu Sector Públic depenent pel període 2017-2019,
adjudicat a l'empresa SOLRED, SA, amb NIF A79707345, per un import total
d'1.339.915,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte,
corresponent a l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 741.760,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest
document, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011
0101, un import (IVA inclòs) de 260,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 21.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22103/13612 0401, un import (IVA inclòs) de 100.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 1.400,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 105.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22103/13612 0401, un import (IVA inclòs) de 500.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 12.100,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0101, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
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7. – (18003581L01 (922/18)) EXCLOURE, com a proveïdors del Lot 1 (Dinamització de
processos de planificació estratègica) de l'Acord Marc, amb número de contracte
18003581L01 i número d'expedient 0922/18, que té per objecte la contractació dels
serveis  de  dinamització  de  processos  participatius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a
l’empresa Estratègia Momentumco,  SL en haver inclòs informació relativa al  sobre 2B
al  sobre  2A,  tot  d’acord  amb  allò  establert  a  la  clàusula  8  del  plec  de  clàusules
administratives  particulars  i  l’article  26  del  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel
qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del
sector públic. DESIGNAR com a proveïdors del Lot 1 de l'Acord Marc esmentat les
empreses Delibera-Serveis de Participació Interactiva SL amb número de NIF
B62829247, Everis Spain SL amb número de NIF B82387770, Fundació Surt, Fundació
de Dones, Fundació Privada amb número de NIF G64404213, Fundació Francesc Ferrer
I Guàrdia mb número de NIF G58506981, Quòrum Consultors de Participació C amb
número de NIF B64785611, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries, SL amb número de
NIF B63912026,  Boix  Pla  Arnau amb número de NIF  44795586G,  Espai  d’anàlisi  Social
SL amb número de NIF B62569108, El Globus Vermell Associació Cultural, amb número
de NIF G65943854, Ideem Innova SL amb número de NIF B66056052, Tandem Social
SCCL amb número de NIF F65570400, Raons Publiques SCCL. amb número de NIF
F66462888, Spora Sinergies SCCL amb número de NIF F63912240, Quiñonero Oltra
Jorge Gabriel amb número de NIF 21666862B, E1dos Dinamització Social SL amb
número de NIF B63947238, Projectes Socioambientals Entorna3 SL amb número de
NIF B66923384, Quepo SCCL amb número de NIF F67133058, Coopsoc: Laboratori
D'idees Socials SCCL amb número de NIF F67190371, Voltes Cooperativa
D'arquitectura amb número de NIF F66740739 i Arc Mediacion Ambiental, SC amb
número de NIF J22283543, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més
avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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.

8. – (18003581L02 (922/18)) EXCLOURE, com a proveïdors, del Lot 2 (Dinamització de
processos  urbanístics,  de  planejament  i  d’espai  públic)  de  l'Acord  Marc,  amb número
de contracte 18003581L02 i número d'expedient 0922/18, que té per objecte la
contractació  dels  serveis  de  dinamització  de  processos  participatius  de  l’Ajuntament
de  Barcelona  a  l’empresa  Estratègia  Momentumco,  SL  en  haver  inclòs  informació
relativa al sobre 2B al sobre 2A, tot d’acord amb allò establert a la clàusula 8 del plec
de clàusules administratives particulars i l’article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de
Contractes del Sector Públic. DESIGNAR com a proveïdors del Lot 2 de l'Acord Marc
esmentat, les empreses Delibera-Serveis De Participació Interactiva SL amb número de
NIF B62829247, Fundació Privada Desenvolupament Comunitari amb número de NIF
G64373608, Fundació Francesc Ferrer I Gua amb número de NIF G58506981, Quorum
Consultors De Participació C amb número de NIF B64785611, Boix Pla Arnau amb
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número de NIF 44795586G, Espai D'analisi Social SL amb número de NIF B62569108, El
Globus Vermell Associació Cultural amb número de NIF G65943854, Ideem Innova SL
amb número de NIF B66056052, Raons Publiques SCCL amb número de NIF
F66462888, Col·lectiu Punt 6 SCCL amb número de NIF F66707514, Quiñonero Oltra
Jorge Gabriel amb número de NIF 21666862B, Proj. Socioambientals Entorna3 SL amb
número de NIF B66923384, Rice Up SCCL amb número de NIF F66626177, Associació
Equal Saree amb número de NIF G65727901 i Voltes Cooperativa d'arquitectura amb
número de NIF F66740739, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més
avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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.

9. – (18003581L03 (922/18)) DESIGNAR com a proveïdors, del Lot 3 (Dinamització de
processos adreçats a infants i joves) de l'Acord Marc, amb número de contracte
18003581L03 i número d'expedient 0922/18, que té per objecte la contractació dels
serveis  de  dinamització  de  processos  participatius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  les
empreses Folk I Sánchez Consultors SCP amb número de NIF J63875728, Fundació Pere
Tarrés amb número de NIF R5800395E, Boix Pla Arnau amb número de NIF
44795586G, Espai Coneix SCCL amb número de NIF F67013565 i Descoberta, SLU amb
número de NIF B65433740, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més
avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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.

10. – (18003581L04 (922/18)) EXCLOURE, com a proveïdors del Lot 4 (Dinamització de
processos  d’àmbit  social  i  comunitari)  de  l'Acord  Marc,  amb  número  de  contracte
18003581L04 i número d'expedient 0922/18, que té per objecte la contractació dels
serveis  de  dinamització  de  processos  participatius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a
l’empresa Estrategia Momentumco,  SL en haver inclòs informació relativa al  sobre 2B
al  sobre  2A,  tot  d’acord  amb  allò  establert  a  la  clàusula  8  del  plec  de  clàusules
administratives  particulars  i  l’article  26  del  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel
qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del
sector  públic.  REBUTJAR  l'oferta  i  EXCLOURE  de  la  licitació  a  l’empresa  Espai  Coneix
SCCL, per trobar-se incursa en presumpció de temeritat i no considerar-la viable
atenent la justificació donada, en virtut de l'article 149 de la LCSP. DESIGNAR com a
proveïdors del LOT 4 de l'Acord Marc esmentat, les empreses Delibera-Serveis de
Participació Interactiva SL amb número de NIF B62829247, Fundació  Privada
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Desenvolupament Comunitari amb número de NIF G64373608, Fundació Surt,
Fundació de Dones, F amb número de NIF G64404213, Fundació Francesc Ferrer i Gua
amb número de NIF G58506981, Fundació Pere Tarrés amb número de NIF
R5800395E, Iniciatives i Dinàmiques Comunitari amb número de NIF B63912026, Etc,
Estratègies Transformació Comunitària Sostenible SCCL amb número de NIF
F63684617, Tandem Social SCCL amb número de NIF F65570400, Raons Publiques
SCCL amb número de NIF F66462888, Spora Sinergies SCCL amb número de NIF
F63912240, Momentum Lab SL amb número de NIF B66621061, Quiñonero Oltra Jorge
Gabriel amb número de NIF 21666862B, RICE UP SCCL amb número de NIF F66626177,
Quepo SCCL amb número de NIF F67133058 i Coopsoc: Laboratori D'idees Socials SCCL
amb número de NIF F67190371, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més
avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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.

11. – (18003581L05 (922/18)) EXCLOURE, com a proveïdors, del Lot 5 (Dinamització de
processos participatius reduïts i amb sessions puntuals de debat) de l'Acord Marc, amb
número de contracte 18003581L05 i número d'expedient 0922/18, que té per objecte
la contractació dels serveis de dinamització de processos participatius de l’Ajuntament
de Barcelona a Afra Quintana Valls,  en haver inclòs informació relativa al sobre 2B al
sobre  2A,  tot  d’acord  amb  allò  establert  a  la  clàusula  8  del  plec  de  clàusules
administratives  particulars  i  l’article  26  del  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel
qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de  Contractes  del
Sector Públic. DESIGNAR com a proveïdors, del LOT 5 de l'Acord Marc esmentat, les
empreses Everis Spain SL amb número de NIF B82387770, Quorum Consultors De
Participació C amb número de NIF B64785611, Iniciatives I Dinàmiques Comunitari
amb  número  de  NIF  B63912026,  Espai  D’anàlisi  Social  SL  amb  número  de  NIF
B62569108, Tandem Social SCCL amb número de NIF F65570400, La Fabrica@ SCCL
amb número de NIF F66077611, Spora Sinergies SCCL amb número de NIF F63912240,
Momentum Lab S.L amb número de NIF B66621061, E1dos Dinamització Social SL amb
número de NIF B63947238 i Col·lectiu d'arquitectes El Tinglado amb número de NIF
G67282319, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més avantatjoses
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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.
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12. – (19002998 (855/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de la producció,
instal·lació, control de seguiment i retirada dels elements publicitaris i producció
d’altres  elements  de  comunicació  per  a  les  campanyes,  esdeveniments,  exposicions  i
altres accions de comunicació, amb núm. de contracte 19002998, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base
de licitació de 514.590,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i
un valor estimat de 850.561,99 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 425.280,99 euros i import de
l'IVA de 89.309,01 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen
en aquest mateix document, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
257.295,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92522 0101, un import (IVA inclòs) de 257.294,99 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0101;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

13. – (19003455 (942/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de servei de consergeria,
control  d’accessos,  vigilància,  atenció  al  públic  i  altres  serveis  de  suport  dels  edificis
municipals adscrits a la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant
contractació reservada per a la inserció de col·lectius amb discapacitat, a centres
especials  de  treball  d’iniciativa  social  (CETIS)  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible, amb núm. de contracte 19003455, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 802.686,17
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat
d'1.480.346,40 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 663.377,00 euros i import de l'IVA de 139.309,17 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 416.514,67 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011
0101, un import (IVA inclòs) de 386.171,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0101; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

14. – (19003608 (977/19)) INICIAR, per un pressupost global de 2.050.856,00 euros (dels
quals 1.694.922,31 euros corresponen al pressupost net i 355.933,69 euros
corresponen a l’IVA al 21%), l’expedient, amb número de contracte 19003608, relatiu a
l’adhesió  a  la  contractació  derivada  de  l’Acord  marc  del  subministrament  de  gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.02) associats
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a l’Associació Catalana de Municipis  (ACM),  per  tal  de garantir  el  subministrament de
gas per a l’Ajuntament de Barcelona i els organismes abans indicats, pel termini de 12
mesos a comptar des de l'1 d'octubre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020, amb la
possibilitat de prorrogar la present contractació per un període addicional de fins a 24
mesos,  sempre  i  quan  s’aprovin  per  part  de  l’ACM  les  successives  pròrrogues  del
contracte basat.  AUTORITZAR i  DISPOSAR la despesa corresponent a l’Ajuntament per
un  import  d'1.030.634,00  euros  (IVA  inclòs),  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària  de  la
contractació derivada, Endesa Energia SAU amb CIF A81948077, amb càrrec a les
partides pressupostàries següents, del Pressupost General de l'Ajuntament de
Barcelona de l'exercici 2018 prorrogat per a l'exercici 2019, condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual: 2020 0501
D/22102/93312; 2019 0501 D/22102/93312; 2019 0610 D/22102/93312; 2019 0609
D/22102/93312; 2019 0608 D/22102/93312; 2019 0606 D/22102/93312; 2019 0605
D/22102/93312; 2019 0604 D/22102/93312; 2019 0603 D/22102/93312; 2019 0602
D/22102/93312; 2019 0601 D/22102/93312; 2019 0401 D/22102/93312; 2019 0201
D/22102/93312; 2019 0101 D/22102/93312; 2020 0610 D/22102/93312; 2020 0609
D/22102/93312; 2020 0608 D/22102/93312; 2020 0607 D/22102/93312; 2020 0606
D/22102/93312; 2020 0605 D/22102/93312; 2020 0604 D/22102/93312; 2020 0603
D/22102/93312; 2020 0602 D/22102/93312; 2020 0601 D/22102/93312; 2020 0401
D/22102/93312; 2020 0201 D/22102/93312; 2020 0101 D/22102/93312; 2019 0607
D/22102/93312.  Respecte  a  la  resta  del  pressupost,  s’incorporen  a  l’expedient  els
documents comptables dels òrgans competents. DESIGNAR com a responsable del
contracte derivat de l'Ajuntament al Sr. Joan Carles Moya Castillo. DONAR-NE compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

15. – (inversions)  INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el
document de 26 de setembre de 2019.

16. – (DPPF-Preus  Macba  2020)  AUTORITZAR,  de  conformitat  amb  l’article  11.d)  dels
Estatuts  del  Consorci  del  Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA),
l’aprovació  dels  preus  públics  de  l’esmentat  consorci  per  a  l’any  2020  i  successius,
d’acord amb la proposta que consta a l'expedient.

18. – (3-140/2019)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-140/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 633.707,24
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.  19091691;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

19. – (3-141/2019)   APROVAR  l’expedient  núm.  3-141/2019  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019,  d’import
1.500.000,00 euros, per fer front a les necessitats addicionals de despeses de personal
derivades dels serveis extraordinaris per l’augment del turisme, de conformitat amb la
documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries  que  consta  a
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l’expedient,  referència  comptable  núm.  19091791;  i  PUBLICAR  aquest  acord  a  la
Gaseta Municipal.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

20. – (20200004) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei per a la fabricació,
col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments
organitzats a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible,
amb núm. de contracte 19002803, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 480.000,01 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 925.619,84 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 396.694,22 euros i import de l'IVA de 83.305,79 euros; i amb càrrec a les partides i
als pressupostos que s'indiquen amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 240.000,00 euros a 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; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DONAR-NE compte  a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sants-Montjuïc

21. – (19 SD 0092 PU) APROVAR definitivament la segona modificació del Projecte
d’Urbanització  del  Sector  2  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  a  l’àmbit
discontinu: Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana, 2 i 8-10, Pau Claris,
158-160, Girona, 20 i Carrera, 12 (aprovada 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)  i  del  planejament  derivat  posterior  que  desenvolupa  l’esmentada
modificació  de  PGM,  el  qual  projecte  d’urbanització  fou  aprovat  definitivament  per
acord de la Comissió de Govern en sessió de 24 de novembre de 2010 i modificat  per
primera vegada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de març de 2017.
Aquesta  segona  modificació  del  projecte  d’urbanització  deriva  de  la  necessitat  de  no
incloure  les  intervencions  vinculades  a  l’edifici  de  la  Subestació  elèctrica
transformadora dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ubicada a la
cantonada de la Gran Via i Mossèn Amadeu Oller i, també, de la necessitat de resoldre
el  desnivell  existent  entre  el  peu  de  dit  edifici  i  les  rasants  de  l’entorn  a  diferents
nivells, especialment en les façanes que donen a la urbanització de la zona verda, de
conformitat  amb  els  informes  dels  REP’S  municipals  que  consten  degudament
incorporats a l’expedient i que a aquests efectes es dóna per reproduïts, per un import
de 2.001.177,44 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.  PUBLICAR  el  present  acord  en  el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diari de més circulació
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de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme Infraestructures i Mobilitat.

22. – (19SD0112PO)  APROVAR  el  Projecte  constructiu  per  a  la  instal·lació  d’un  punt
suplementari  de  recàrrega  elèctrica  (PRE)  per  l’alimentació  i  de  nous  autobusos
elèctrics de la línia H-16 a l’estació de recàrrega elèctrica (EREA) de la parada de Cisell-
Zona  Franca,  promogut  per  Transports  Metropolitans  de  Barcelona  (TMB);  d’acord
amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) d'11 de març de 2019 i amb
l’Informe d’Auditoria de juliol de 2019 que figuren a l’expedient i que a aquests efectes
es  donen  per  reproduïts,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  614.588,86
euros, el 21% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb l’article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el  Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la
província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures  i Mobilitat.

23. – (3BD  2018  146)  APROVAR  inicialment  el  projecte  executiu  per  a  l’ampliació  de  les
voreres del carrer Foneria, entre el carrer dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Segura,
al  Districte  de  Sants-Montjuïc  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  d’acord  amb
l’Informe  Tècnic  del  Projecte  que  figura  a  l’expedient  administratiu  i  que  aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 571.189,03 euros, el 21% de
l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  235.2  del
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
Municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya;  SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Districte de les Corts

24. – (19PL16682) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial de la residència col·lectiva docent d'allotjament
temporal situada a l'avinguda d'Esplugues 102-106 de Barcelona, promogut per VITA
PEDRALBES  SLU;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE’L  al  Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

25. – (18PL16604) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la  implantació  d’una  activitat
turística a la finca del carrer Major de Sarrià, 95, de Barcelona; promogut per Patricia
Pujadas Masferrer; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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Districte de Sant Martí

26. – (19g44) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Maria
Francisca Giralt Costa contra l’acord de la Comissió de Govern adoptat el 9 de maig de
2019, d’aprovació definitiva del Projecte d’Estatus i Bases d’actuació urbanística per la
constitució de la Junta de Compensació del polígon d’actuació urbanística 1 del Pla de
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Tànger, Àlaba, Sancho d’Àvila i Àvila de
Barcelona  i  d’aprovació  de  la  constitució  de  la  Junta  de  Compensació  esmentada,
formalitzada  per  mitjà  d’escriptura  pública  atorgada  el  20  de  desembre  de  2018,
davant del Notari de Barcelona el Sr. Carlos Mateo Martínez de Bartolomé, sota el
número de Protocol de 3.465, en el sentit que justificadament i raonada, figura en
l’informe  del  Departament  de  reparcel·lacions  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, de 2 de setembre de 2019, que consta
a  l’expedient  i  que  es  dóna per  íntegrament  reproduït.  NOTIFICAR aquest  acord  a  les
persones  recurrents.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

27. – (18g278) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 a) del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el Projecte
de Reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, de la Unitat d’Actuació 7 del
Pla  Especial  de  Reforma  Interior  (PERI)  de  l’Eix  Llacuna,  formulat  per  la  Junta  de
Compensació de la UA7 Eix Llacuna, que incorpora les modificacions derivades de
l’acord  d’aprovació  inicial.  DETERMINAR,  de  conformitat  amb  l'article  153  del
Reglament de la Llei d'Urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord
d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà essencialment els efectes
econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text Refós de la Llei d'urbanisme i,
per tant, entre altres, la cessió en ple domini i lliure de càrregues a l'Administració
actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en
el planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

28. – (19g132) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 a) del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el Projecte
de  Reparcel·lació,  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  del  Polígon  d’Actuació
Urbanística  1  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’Illa  delimitada  pels  carrers  Àvila,
Almogàvers, Badajoz i Pere IV de Barcelona. DETERMINAR, de conformitat amb l’article
153  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei
d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del
Text refós del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics
i  jurídics  continguts  a  l’article  127  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’urbanisme  i,  per  tant,
entre  d’altres,  la  cessió  en  ple  domini  i  lliure  de  càrregues  a  l'Administració  actuant
dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el
planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots
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els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

29. – (19SD0110  PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona,  el Projecte d'Urbanització del sòl qualificat de Zona Verda
(Clau 6b) inclòs dins l'àmbit del PMU "Illa 2004" delimitat pels carrers  Badajoz, Tànger,
Àvila i Sancho de Àvila, al Districte de Sant Martí  a Barcelona que fou aprovat
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 d'octubre de 2011
(BOP 6/03/2012),  d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 3
de juny de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona
per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana de
“l’Illa  2004”  delimitada  pels  carrers  Badajoz,  Tànger,  Àvila  i  Sancho  d’Àvila  de
Barcelona amb un pressupost de 176.407,53 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.
SOTMETRE’L  al  tràmit  d'informació  pública  durant  el  termini  d’un  mes  durant  el  qual
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més
circulació de Catalunya. NOTIFICAR  el present acord als interessants. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

30. – (19SD0111  PU)  APROVAR,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta  Municipal  de
Barcelona,  la  modificació  del  Projecte  d’urbanització  provisional  de  l’interior  de  l’illa
comprés  entre  els  carrers  Pamplona,  Tànger,  Zamora  i  Sancho  d’Àvila  del  Polígon
d’Actuació  2  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  en  l’àmbit  de  les  Glòries-
Meridiana Sud aprovada per acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 27
de juliol de 1999 (i publicada als efectes de la seva executivitat al DOGC de data
6/09/1999) el  projecte d’urbanització de la  qual  fou aprovat definitivament per acord
de la Comissió de Govern en sessió de 4 de novembre de 2015, en el sentit d’aprovar
el  projecte  de  tancament  nocturn  perimetral  de  l’Illa  abans  referida  d’acord  amb
l’Informe Tècnic  del  Projecte  (amb classificació  A)  de  6  de  maig  de  2019 que figura  a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per
la  Comunitat  de  Propietaris  Junta  de  Compensació  dels  edificis  existents  a  l’illa  amb
direccions  c.  Sancho  d’Àvila  19,  c.  Sancho  d’Àvila,  27  i  c.  Pamplona  117,  amb  un
pressupost de 46.500,00 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.  PUBLICAR  el  present
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de
més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.  

31. – (10BD2018136) DECLARAR la suspensió de la tramitació del Projecte executiu de la
reurbanització del carrer Alfons el Magnànim des del carrer Cristóbal de Moura fins el
carrer  Llull,  al  Districte  de  Sant  Martí  de  Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  aprovat
inicialment per la Comissió de Govern en sessió de 28 de març de 2019, d’acord amb
els  motius  recollits  a  l’Informe  emès  per  la  societat  municipal  BIMSA  de  17  de
setembre de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna
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per reproduït; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

ÀREA D'AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS I COORDINACIÓ TERRITORIAL I
METROPOLITANA

Districte de l'Eixample

32. – (20179203)  APROVAR  la  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de
Barcelona i la Federació d’Entitats Calàbria 66 amb NIF G66605031 per la gestió cívica
de l’equipament situat al carrer Calàbria núm. 66, que instrumenta l’atorgament d’una
subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter excepcional, de conformitat amb
els arts. 22.2 c) i 28.1, ambdós de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de
subvencions, i l'art. 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  un  import  de  172.610,65  euros.  AUTORITZAR  i
DISPOSAR la despesa per un import de 172.610,65 euros a repartir de la següent
manera: 21.860, 65 euros per a l’any 2019, 87.000,00 euros per a l’any 2020 i  63.750
euros  per  a  l’any  2021,  amb  càrrec  als  pressupostos  i  partides  indicats  en  aquest
mateix  document.  Condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el
pressupost  posterior  a  l'actual  a  favor  de  la  Federació  d’Entitats  Calàbria  66  amb NIF
G66605031. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en un termini màxim de 3
mesos  a  comptar  des  de  la  finalització  de  l’activitat  realitzada,  presenti  el  compte
justificatiu  amb  l’aportació  de  l’informe  de  l’auditor.  FACULTAR  l'Im.  Sr.  Jordi  Martí
Grau, regidor del Districte de l'Eixample, per la signatura del present conveni.

Districte d'Horta-Guinardó

33. – (19000863) ADJUDICAR el contracte núm. 19000863, que té per objecte la gestió i
dinamització dels programes del centre cívic Casa Groga i ludoteca Casa Groga a QSL
Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925 de conformitat amb la proposta de valoració
i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 864.419,40 euros IVA inclòs,
dels quals 714.396,20 euros corresponen al preu net i 150.023,20 euros a l'IVA.
Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 327.205,17 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711; un import
(IVA inclòs) de 436.273,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 100.940,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711. 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 35.719,81 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
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suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte director/a serveis a les
persones i al territori. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, FEMINISMES I LGTBI

34. – (2BC 2018014) APROVAR definitivament el Projecte executiu de la reforma i adequació
d'un local per als serveis d'intervenció social, en l'espai públic al carrer Casp, 126, al
Districte de l'Eixample de 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 d'1.330.017,50 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya. NOTIFICAR als interessats en aquest
procediment i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.

35. – (20190230) APROVAR l'Addenda amb aportació econòmica al conveni de col·laboració
institucional de 25 de novembre de 2016 relatiu a l'Observatori metropolità de
l'habitatge de Barcelona (OHB) per tal d'establir les condicions tècniques i financeres
associades a l'OHB per l'anualitat 2019, que preveu l’aportació municipal de 87.308,72
euros,  a  través  de  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i  Rehabilitació  de  Barcelona
mitjançant la subscripció d’una encomana de gestió amb el Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERM). FACULTAR la regidora d'Habitatge i
Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de l'addenda, així com
dels actes, acords específics i addendes que se'n derivin del conveni de col·laboració
institucional de 25 de novembre de 2016. PROCEDIR  a la inscripció de l'addenda en el
Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia
de 28 de desembre de 2015.

EL SECRETARI GENERAL
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