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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 23 d'abril de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 23 d'abril  de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ
DE GOVERN en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau
Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet
Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí
Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra
Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez,
Francesc Xavier Marcé Carol i Maria Rosa Alarcón Montañés, assistits pel Secretari
General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Laura Pèrez Castaño i Margarita Mari Klose.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

El  Secretari  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els  assistents  a  la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9h.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 d'abril
de 2020, 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
b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA

1. – (1048/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albano Rabassa
Domínguez (mat. 71006) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera
amb la categoria professional de Tècnic Mitjà de l'SPEIS (codi lloc: 24FAXCCPE01), i
adscrit a la Unitat de Recolzament Tècnic de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i
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l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya
de  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de  Catalunya  (ISPC)  de  la  Generalitat  de  Catalunya
amb  una  dedicació  de  107  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en
l’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de
26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament
de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació
a  l’activitat  municipal.  La  present  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. – (1049/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillem Larrubia Torres
(mat. 71002) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Tècnic Mitjà de l'SPEIS (codi lloc: 24FAXCCPE01), i adscrit a
la Unitat de Procediments i Planificació de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i
l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya
de  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de  Catalunya  (ISPC)  de  la  Generalitat  de  Catalunya
amb  una  dedicació  de  100  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en
l’article  3  i  següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de
26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament
de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació
a  l’activitat  municipal.  La  present  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. – (1051/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Maestre Besonias
(mat. 27332) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a
professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  90  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i

 



CG 16/20 3/7

següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament
de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).L’activitat  docent  desenvolupada
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació
a  l’activitat  municipal.  La  present  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. – (1052/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Germán Moreno Pozo
(mat. 22156) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de
Bombers de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i  Prevenció,  i  l’activitat  pública
com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  150  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament
de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació
a  l’activitat  municipal.  La  present  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. – (1053/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raul Espinosa Izquierdo
(mat. 24669) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de
Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a
professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  130  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
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Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament
de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació
a  l’activitat  municipal.  La  present  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. – (1055/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Herrero Carenys
(mat. 25499) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
Bombers de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i  Prevenció,  i  l’activitat  pública
com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  126  hores  en  l’any  2019.  Aquesta  autorització  s’empara  en  l’article  3  i
següents  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del  Personal  al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació  que  imparteix  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  i  l’Escola  de  Bombers  i
Protecció  Civil  de  Catalunya,  per  part  del  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament
de  Barcelona  (Gaseta  núm.  13  del  30/04/2016).  L’activitat  docent  desenvolupada
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació
a  l’activitat  municipal.  La  present  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. – INFORMAR  favorablement  les  actuacions  d’inversions  relacionades  en  el  document
de 23 d'abril de 2020.

8. – (3-032/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.  3-032/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent  en  transferències  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’import  161.328,80  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. 20040991; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.

9. – (3-033/2020)  APROVAR  l’expedient  núm.3-033/2020  de  modificacions  de  crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament  de  Barcelona  de  l’exercici  2020,  d’acord  amb   l’ingrés  provinent  de
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l’Institut  Municipal  Barcelona  Esports,  per  atendre  despeses  del  restabliment
econòmic financer dels camps de futbol municipals Ibèria, Satàlia i La Bàscula
gestionats pel Districte de Sants-Montjuïc, per un import total de 17.168,76 euros, de
conformitat  amb  la  documentació  i  amb  la  distribució  d’aplicacions  pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 20040995; i PUBLICAR aquest acord a
la  Gaseta  Municipal.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  d’Economia  i
Hisenda.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

10. – (20200014) APROVAR el Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’intercanvi d’informació per a la gestió de les
zones de baixes emissions, 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; AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF
P0800258F, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de
Barcelona  per  a  l’any  2020  per  un  import  de  150.000,00  euros,  amb  càrrec  a  l'/les
aplicació/ns pressupostària/es D/46406/17211 del pressupost de l'any 2020, per fer
front a les despeses derivades de l’esmentat Conveni;  i  FACULTAR el  gerent de Medi
Ambient i Serveis Urbans per a la signatura del conveni i per l’adopció dels actes que
se’n derivin.

Districte de Sants-Montjuïc

11. – (3BD  2020/016)  APROVAR  el  Projecte  executiu  actualitzat  per  l’adequació  i
reurbanització dels entorns del futur CAI de la Marina, als jardins de Cal Sèbio, 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 dona per reproduït, amb un pressupost de 752.570,68 euros, el 21% de
l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  235.2  del
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.

12. – (3BD 2020/017) APROVAR el Projecte executiu actualitzat per a la nova construcció
d’un centre d’atenció integral als jardins de Cal Sèbio, al barri de la marina del port, al
Districte  de  Sants-Montjuïc  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 dona per reproduït, amb un pressupost de 4.090.765,19 euros,
el  21% de l’impost  del  valor  afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord  amb allò  que preveu l’article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial
de  la  Província  de  Barcelona  (BOPB),  a  la  Gaseta  Municipal  i  al  Tauler  d’Anuncis  de
l’Ajuntament.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi

13. – (5BD2020/002)  APROVAR  l’Actualització  del  Projecte  Executiu  de  l’Equipament  a  la
plaça  de  Sarrià.  Biblioteca  i  Seu  del  Districte,  al  Districte  de  Sarrià  –  Sant  Gervasi
,Barcelona,  d’iniciativa municipal,  a  l'empara de l'article 42 i  43 del  Decret  179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió
Territorial  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 de
14.761.151,74 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar al Pressupost per al
Coneixement de l’Administració (PCA) de 14.083.025,70 euros (IVA inclòs) aprovat per
acord de la  Comissió  de Govern en sessió  de 20 de setembre de 2018 l’import  de  la
revisió efectuada, que ascendeix a 678.126,04 euros (IVA inclòs), i que representa el
4,82 % d’increment sobre el PCA aprovat; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de
la Província (BOPB), a un dels diaris dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta
Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.

14. – (5BD2017/124)  APROVAR  inicialment  el  Projecte  Executiu  d’Urbanització  del  Carrer
Menor de Sarrià i de l’accés a l’equipament de la plaça de Sarrià, al Districte de Sarrià
–  Sant  Gervasi  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 503.727,02 euros, el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; i
SOTMETRE a informació pública, durant el termini d'un mes mitjançant anunci 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 Gràcia

15. – (19SD0155 PU) ESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Jordi Musons Mas, en
nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA SADAKO i pel Sr. Sr. Miquel Alcalá
Tomàs en nom i representació de  la societat  ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS,
SA  dins  del  tràmit  d’informació  pública  de  l‘aprovació  inicial  del  “Projecte
d'Urbanització  de  l’Avinguda  Adrià  Gual  entre  els  carrers  Josep  M  Jujol  i  Salvador
Alarma i urbanització del carrer Vallpar”  del Districte de Gràcia, inclòs dins l’àmbit del
PMU  i  Especial  d’assignació  d’usos  i  d’ordenació  volumètrica  d’equipaments  privats
comprès entre els carrers Josep M Jujol, Vallpar i Adrià Gual de Barcelona que fou
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 01/02/2008
(BOPB  26/02/2008),  promogut  per  la  Junta  de  Compensació  de  l’àmbit  del  Pla  de
Millora Urbana i Especial d’assignació d’usos i d’ordenació volumètrica d’equipaments
privats comprès entre els carrers Josep M Jujol, Vallpar i Adrià Gual, en el sentit que
justificadament i raonada figura en l’informe tècnic i jurídic de 15 d’abril de 2020 que
consta  en  l’expedient  i  que  es  dóna  per  reproduït.  APROVAR  DEFINITIVAMENT,  de
conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona,   el  Projecte
d'Urbanització  de  l’Avinguda  Adrià  Gual  entre  els  carrers  Josep  M  Jujol  i  Salvador
Alarma i  urbanització del carrer Vallpar del Districte de Gràcia, inclòs dins l’àmbit del
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PMU  i  Especial  d’assignació  d’usos  i  d’ordenació  volumètrica  d’equipaments  privats
comprès entre els carrers Josep M Jujol, Vallpar i Adrià Gual de Barcelona que fou
aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 01/02/2008
(BOPB  26/02/2008),  d’acord  amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (amb  classificació  B)
de 27 d’agost de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es
dona  per  reproduït,  promogut  per  la  Junta  de  Compensació  de  l’àmbit  del  Pla  de
Millora Urbana i Especial d’assignació d’usos i d’ordenació volumètrica d’equipaments
privats comprès entre els carrers Josep M Jujol, Vallpar i Adrià Gual de Barcelona,
amb  un  pressupost  d'1.359.622,24  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.
RETORNAR  a  FIATC,  SL  l’aval  núm.  19000001002997  dipositat  a  la  Tresoreria  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  en  compliment  de  la  resolució  de  la  Gerent  d’Urbanisme
d'11 de desembre de 2019 i constituït  com a garantia de l’execució de la urbanització
del sòl de l’àmbit corresponent al 85,25% del pressupost del projecte d’urbanització  i
per un import d'1.159.077,95 euros la devolució del qual,  restava condicionada a
l’adopció  del  present  acord  d’aprovació  definitiva  del  Projecte  d’urbanització.
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 individualment als
interessats  en  aquest  procediment  amb  trasllat  de  l’informe  de  resposta  de  les
al·legacions. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT

16. – (2020-0039)  APROVAR  l’Acord  de  Col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i
Aigües  de  Barcelona,  Empresa  Metropolitana  de  Gestió  del  Cicle  Integral  de  l’Aigua,
S.A,  per  tal  de  bonificar  el  consum  d’aigua  als  pavellons  habilitats  com  a  extensions
provisionals dels hospitals de referencia de la ciutat, que es registri, des del 23 de
març de 2020 i mentre duri la seva  finalitat social i assistencial pel COVID-19; i
FACULTAR  la  gerent  de  l’Àrea  de  Cultura,  Educació,  Ciència  i  Comunitat,  Sra.  Marta
Clari Padrós per signar el present conveni i per dur a terme les actuacions necessàries
per a la millor concreció, adaptació i execució del present acord, donant-ne compte a
la Comissió de Govern.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11h.

 


		2020-04-24T13:17:12+0200
	Barcelona
	CPISR-1 C Jordi Cases Pallares
	Aixecament Acta




