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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-01471 de creació d'una Comissió Tècnica 
per a l'elaboració del documents de treball, per a l'aprovació dels termes de 
liquidació dels convenis marc signats entre les administracions comarcal i 
municipal.

Vist el Decret de la Presidència del Consell Comarcal de data 9 de maig de 2018, en virtut del 

qual es formalitzà l’acord per cercar el millor procediment per a la liquidació dels convenis 

establert entre Regesa i l’Ajuntament de Barcelona, en un marc de col·laboració i cooperació 

institucional, designant-se, a tal efecte, la part del Consell Comarcal d’una Comissió Tècnica 

que tindrà per finalitat la elaboració dels documents que hauran de servir de base per a 

l’aprovació dels termes de liquidació dels convenis marc signats entre les administracions 

comarcal i municipal.

Vistos els escrits presentats per Regesa al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 dels de 

Barcelona, en el que sol·licita l’arxiu de les actuacions derivades del recurs contenciós del 

recurs contenciós 98/2018 secció 4 i del recurs contenciós 450/2017 secció 5, i de l’escrit 

presentat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 dels de Barcelona, en el que sol·licita 

l’arxiu de les actuacions derivades del recurs contenciós 188/2018, dels que son part 

demandada l’Ajuntament de Barcelona.

En exercici de les atribucions assignades a aquesta Alcaldia per l’article 13 la Llei 22/1998, de 

30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo,

Primer. Mostrar la conformitat de l’Ajuntament de Barcelona amb el Decret de la Presidència 

del Consell Comarcal del Barcelonès de data 9 de maig de 2018 i formalitzar el procés 

d’extinció del model de col·laboració en matèria de renovació urbana i rehabilitació, de

promoció d’habitatges i de construcció i explotació d’aparcaments, que haurà de comportar la 

liquidació dels convenis signats entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de 

Barcelona. Aquest procés, que haurà d’incloure una fase inicial tècnica i una fase posterior de 

validació, culminarà amb l’adopció dels corresponents acords per part dels plens comarcal i 

municipal, que seria convenient que s’adoptessin abans del termini de sis mesos establert a la 

Disposició transitòria cinquena de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Segon. Donar la conformitat a la creació d’una Comissió Tècnica per a l’elaboració dels 

documents de treball, previ anàlisi dels convenis marc, dels convenis de formalització dels 

encàrrecs, de l’abast de les actuacions executades i dels resultats de les mateixes, que han 

de servir de base per a l’aprovació dels termes de liquidació dels convenis marc signats entre 

les administracions comarcal i municipal. Aquesta Comissió Tècnica, integrada de manera 

paritària per un total de sis membres, haurà d’iniciar els seus treballs amb la màxima celeritat 

possible, als efectes que es pugui formular una proposta de liquidació que haurà de ser 
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homologada per part de la Comissió Validadora, amb caràcter previ a la seva aprovació pels 

plenaris municipal i comarcal.

Tercer. Designar com a membres de la Comissió Tècnica en representació de l’Ajuntament de 

Barcelona a les següents persones:

- Senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona.

- Senyor Antoni Fernández Pérez, director d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de 

l’Ajuntament de Barcelona.

- Senyor Manuel Mallo Gómez, director de l’Àrea de Règim Jurídic de l’Ajuntament de 

Barcelona.

Quart. Comunicar als responsables comarcals que la representació de l’ajuntament de 

Barcelona en la Comissió Validadora quedarà assignada al gerent municipal, al gerent de 

Drets Socials i al secretari general de l’Ajuntament.

Barcelona, 8 de juny de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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