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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió extraordinària de 28 de maig de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 28 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE GOVERN en sessió extraordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau 
Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni Cuadrado, Janet 
Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, 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, Maria Rosa Alarcón Montañés i Joan 
Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que 
certifica.

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

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

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 la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

La Presidència obre la sessió a les 15.30 h.

Part Decisòria

Proposta d'acord

Donat compte de la proposta inclosa a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

Única. – (19SD0187CO) DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Autoritat Portuària de 
Barcelona i Museu Hermitage Barcelona, S.L. a l’informe de la Gerència d’Ecologia 
Urbana de 6 de març de 2020, pel que s’analitzava la viabilitat de la proposta 
d’implantació del museu de l’Hermitage a l’edifici central de la nova bocana del Port 
de Barcelona, d’acord amb les raons exposades a l’informe de 23 de desembre de 
2020, que consta a l'expedient i s’incorpora a aquest acord a efectes de motivació i en 
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conseqüència, DENEGAR l’inici de la tramitació del conveni a subscriure entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona en el marc del previst 
pel Pla Especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona. 1A/31.3.B Edifici 
Central; ATORGAR un termini d’UN MES a dita Autoritat Portuària de Barcelona per la 
presentació d’una proposta de conveni en la que es concreti l’ús cultural de 
l’equipament, amb un nou projecte que incorpori la participació d’entitats culturals de 
referència a la ciutat com pot ser del Gran Teatre del Liceu, entre d’altres, integrant el 
teixit i propostes culturals locals, la formació i la innovació en el marc d’un pla global 
d’interès municipal que impulsi l’activitat de ciutat al Port; NOTIFICAR aquest acord als 
interessats en el procediment. 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 16,00 h.
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