
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

Ref:CG 30/18 

ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinaria de 13 de setembre de 2018. 

Aprovació de l'acta de la sessió de 6 de setembre de 2018. 

Part Decisória 

Propostes d'acord 

. ALCALDIA 

1.- (20184009) ADJUDICAR el contracte núm. 18000965L01, que té per objecte l'adquisició de 6 bombes 
urbanes lleugeres (BUL}, per al Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament, d'acord amb les 
previsions del plec de prescripcions técniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a lturri, 
SA, amb NIF A41050113, per un import d'1.804.110,00 euros (IVA inclós) i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa d'acord amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient, tot subordinan! la seva realització al crédit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quaniitat, de la qual1.491.000,00 euros corresponen al preu net i 313.110,00 euros a I'IVA, 
amb carrec a la partida 0401-63305-13612 i als pressupostos de 2018, 2019 i 2020. ADJUDICAR el 
contracte núm. 18000965L02, que té per objecte l'adquisició de 2 bombes urbanes pesades (BUP), per 
al Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament, d'acord amb les previsions del plec de 
prescripcions técniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a lveco España SL amb NIF 
861768511, per un import de 822.316,00 euros (IVA inclós) i d'acord ambla seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantaljosa d'acord amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient, tot subordinan! la seva realització al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius· 
Pressupostos municipals. DISPOSAR a fávor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat, de la qual 
679.600,00 euros corresponen al preü net i 142.716,00 euros a I'IVA, amb carrec a la partida 0401-
63305-13612 i als pressupostos de 2018, 2019 i 2020. ANUL·LAR part de l'autorització de despesa, per 
un import de 213.574,00 euros, per baixa en l'adjudicació del contracte inicial número 18000965, de 
subministrament de 6 vehicles autobomba urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per 
al Servei de Prevenció, Extinció d'lncendis i Salvament, d'acord amb les previsions del plec de 
prescripcions técniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en 2 lots, amb 
carrec als pressupostos i a la partida esmentades anteriorment. APROVAR les relacions comptables D-
2643 i D-2644 corresponents a les adjudicacions deis lots 1 i 2 respectivament. DESIGNAR com a 
responsable d'ambdós contractes al cap de la Unitat de Recolzament Técnic de I'SPEIS. 
FORMALITZAR els contractes en el termini maxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part deis adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hilbils 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. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Presidencia, Drets 
de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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ÁREA D'ECONOMIA 1 TREBALL, CIUTAT DIGITAL 1 RELACIONS INTERNACIONALS 

2.- (71/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Carme Muntaner Alsina (mal. 6100191),. 
entre la seva activitat municipc¡l com a funcionaria interina, amb la categoría professional de Técnica 
Superior en Arxivística a I'Arxiu Historie de l'lnstitut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions 
própies d'un lloc de treball de Técnica 3 (80.30.AC.30), i l'activitat privada per compte propi, 
concretament de descripció, transcripció i traducció de documentació histórica. La dedicació 
professional privada no podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració 
Pública i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al 
Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa apliéable. Aquesta autorització perdra 
vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

3.- (507/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada perla Sra. Beatriz Huarte Fournier (mal. 25354) 
entre la seva activitat municipal com a funcionaria de carrera ambla categoría professional de Técnica 
Superioren Enginyeria, amb destinació a la Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerencia d'Ecologia 
Urbana, on ocupa ellloc de treball de Gestió de Projectes (70.10.GE.10), i l'activitat privada per compte 
d'altri com a docent a I'Escola Superior de Disseny de Barcelona. La dedicació professional privada no 
podra superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de 
desenvolupar-se en horari no coinciden! 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 de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la 
Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-N E compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5.- (14002777-001) PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord pel 
període compres des de 1'1 de des.embre de 2018 fins el 30 de novembre de 2019, el contracte 
14002777-001 que té per objecte la construcció, manteniment i gestió energética de la central de 
producció de climatització de les cases consistorials de I'Ajuntament de Barcelona, adjudica! a la UTE 
Soler Energy Serv.y Electrom.So, amb NIF U66395856, per un import total de 67.324,15 euros (IVA 
inclós), d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 67.324,15 euros, IVA inclós, amb carrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document, condicional a !'existencia de crédit 
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a !'actual. 

6.- (16001920-002) PRORROGAR, a !'empara deis articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de mutu acord pel 
perlode compres des qel24 d'octubre de 2018 fins el23 d'octubre de 2019, el contracte 16001920-002 
que té per objecte la contractació del servei de trasllat imoviment d'arxius i mobiliari vari municipal i els 
serveis d'assisténcia i ornamentació d'actes éiutadans i protocol·laris, adjudica! a !'empresa Ara Vine, 
SL, amb NIF B59460618, per un import total de 328.927,37 euros (IV A inclós), d'acord amb els informes 
i documentació que consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 

Ref:CG 30/18 
v. 13-9-2018 
17: 44 

2 



contracte per un import de 328.927,37 euros, IVA inclós, amb cimec a les partides i als pressupostos. 
que s'indiquen en aquest document, condiciona! a !'existencia de crédit adequat i suficient en el 
pressupost de l'exercici posterior a !'actual. 

7.- (17S17558) APROVAR l'addenda a l'encimec de gestió signa! entre I'Ajuntament de Barcelona i 
Barcelona Activa, SAU SPM, el 2~ de desembre de 2017, pera l'ampliació del termini d'execució i la 
despesa de la gestió per a l'assisténcia técnica a la implemerllació deis programes d'lnnovació Digital. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 122.819,00 euros amb carrec al/s 
pressuposVos i partida/es indicats en aquest mateix documenf, condiciona! a !'existencia de crédit 
adequat i suficient en el pressupost corresponent, a favor de Basa Barcelona Activa, SA, amb NIF 
A58295296, pera la implementació deis programes d'lnnovació Digital. 

8.- (548/2018) APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Universitat i Tecnología La Salle (Funitec La Salle) que té per objecte l'acolliment d'estudiants en 
practiques, amb vigencia de dos anys naturals comptats a partir del 18 d'octubre de 2018, i renovable 
expressament per períodes anuals, amb un maxim de dues prorrogues d'acord amb la normativa vigent. 
FACULTAR l'll·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Aicaldia, pera la signatura del present 
Conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

9.- (18S13114) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i l'll·lustre Col·legi· 
d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, pera la millora d'avaluació per dissenyar les accions de 
prevenció en el marc del servei d'orientació jurídica de la ciutadania de Barcelona a I'OAC de San! 
Miquel, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanc;;ant concessió directa i amb caracter 
nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions J 6.1.a) de la normativa general reguladora de les subvencions de I'Ajuntament de 
Barcelona, per un import de 100.000,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
100.000,00 euros amb carrec al/s pressuposVos i partida/es indicats en aquest mateix document, 
<:ondicionat a l'existéncia de crédit adeqúa! i suficient en el pressupost posterior a !'actual, a favor de 
l'll·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per a la millora d'avaluació per 
dissenyar les accions de prevenció en el marc del servei d'orientació jurídica de la ciutadania de 
Barcelona a I'OAC de San! Miquel. FACULTAR el Tercer Tinent d'Aicaldia l'll·lm. Sr. Jaume Asens i 
Lladra per a la .signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n pugui derivar. 
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que presentí en data maxima 31 de marc;; de 2019 i de 2020, 
respectivament, el balanc;; económic i la memoria de funcionament d'aquesta i justificació deis fons 
rebuts pels anys 2018 i 2019. Aquest haura de contenir memória d'actuació amb indicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts i memoria económica simplificada que incloura una relació 
classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que 
hagin financ;;at l'activitat subvencionada, tal i com consta al pacte catorzé del conveni esmentat. 

11.- (2018/549) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Solidaritat UB pel Projecte "Recerca ciutadania global - Programa suport al Treball de Batxillerat", que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjanc;;ant concessió directa i nominativa, de conformitat amb 
els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 a) i 6.3 
de la normativa general reguladora de les subvencions de I'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
53.000,00 euros, que representa el 50% del projecte, que té un import de 106.000,00 euros. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 53.000,00 euros, amb carrec a la partida 
48740/23291/0701 a favor de la Fundació Solidaritat UB amb CIF G61084950. REQUERIR l'entitat 
beneficiaria per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l'activitat parcial o 
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final del projecte presenti la justificació de l'aplicació deis fons rebuts, d'acord amb alió establert al pacte 
5é del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, l'llm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, pera la 
signatura del conveni. · 

12.- (3-135/2018) APROVAR l'expedient núm. 3-135/2018 de modificacions de crédit, consisten! en 
transferéncies de crédit del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2018, 
d'import 233.733,06 euros, per atendre transferencies de crédit de diversos organics de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, 
referencia comptable núm. 18090391; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

ÁREA DE DRETS SOCIALS 

13.- (10SD/18) ACCEPTAR la subvenció per un import total maxim d'1.123.629,80 euros, atorgada pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, pel finan<;ament de 
les despeses de funcionament i despeses de personal del Conservatori Municipal de Música del curs 
2016-2017. DECLARAR que aquesta corporació no incorre en cap deis sup6sits que estableix l'article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta 
corporació local ni cap organisme d'aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes aut6noms cap 
altra subvenció pel mateix concepte. 

14.- (11SD/18) ACCEPTAR la subvenció per un import total maxim de 293.590,24 euros, atorgada pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament, per al sosteniment 
del funcionament de les Escoles Municipals de Música de Barcelona, per al curs 2016-2017. 
DECLARAR que aquesta corporació no incorre en cap. deis sup6sits que estableix l'article 13.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. DECLARAR que ni aquesta corporació local 
ni cap organisme d'aquesta rep de la Generalitat i els seus organismes aut6noms cap altra subvenció 
pel mateix concepte. 

ÁREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 

15.- (14004104-002) MODIFICAR, a l'empara deis articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte 
14004104-002 que té per objecte la gestió del Centre per la lgualtat i Recursos pera dones (CIRD), 
adjudica! a !'empresa UTE CIRD 11 Suara-Fundació Sur! UTE, amb NIF U66425927, per un import 
maxim de 23.547,76 euros (IVA incl6s), d'acord amb els informes i documentació que consten a 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
23.547,76 euros, IVA incl6s, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest document, 
condiciona! a l'existéncia de crédit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 1.177,39 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependéncies per a la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. 

16.- (1432/17) APROVAR l'addenda de resolució del coiweni de col·laboració entre I'Ajuntament de 
Barcelona, l'lnstitut de Cultura de Barcelona i I'Area Metropolitana de Barcelona, que fixava les 
condicions per a l'execució i el finan<;ament de les obres de reforma interior deis espais del Disseny 
Hub Barcelona per ubicar-hiel Disseny Lab. FACULTAR l'll·lm. Sr. Jaume Asens i Llodra, Tercer Tinent 
d'Aicaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparencia per a la signatura de 
l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n pugui derivar. 
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ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

17.- (2018GAMI_2) APROVAR la revisió de les !¡¡rifes i canons aplicables als aparcaments de concessió 
municipal i als de gestió directa a partir de 1'1 de setembre de 2018 en base a la variació semestral 
(desembre 2017/ juny 2018) de I'IPC de Catalunya que ha esta! de 1'1,3%, d'acord amb !'informe del 
técnic del Departament Estratégic ae la Mobilitat de 27 de julio! 2018 que s'incorpora a l'expedient, i en 
compliment del que disposa I'Acord de 12 de julio! de 2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitaf. 

Districte de I'Eixample 

18.- (2BC 2017/169) APROVAR inicialment el Projecte executiu de condicionament pera usos provisionals 
de la planta baixa i entorns immediats de l'edifici administratiu al carrer Entenga 155, al Districte de 
I'Eixample de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe de Conformitat Técnica del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un 
pressupost de 541.863,64 euros, e\21% de l'impost del valor afegit (!VA) inclós, d'acord amb alió que 
preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pe! qua! s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de régim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, duran! un termini de 30. 
dies habils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia 
de Barcelona (BOPB), termini duran! el qua! es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

Districte de Sants-Montju'ic 

19.- (3BD 2018/029) APROVAR inicialment el Projecte de construcció d'un nou skatepark al barrí de la 
Marina, al Districte de Sants-Montju'ic de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic 
del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un 
pressupost d'1.011.622,48 euros, e\21% de l'impost del valor afegit (!VA) inclós, d'acord amb alió que 
preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pe! qua! s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de régim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública duran! un termini de 30 
dies habils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Provincia 
de Barcelona(BOPB), termini duran! el qua! es podra examinar i formular-hiles al·legacions pertinents. 

Districte d'Horta-Guinardó 

20.- (7BD 2016/145) APROVAR definitivament el Projecte de reurbanització del carrer d'Oivan, al barrí de 
Sant Genis deis Agudells, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord 
amb !'Informe Técnic del Projecte que figuraa l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reprodu'it, amb un pressupost de 716.571,86 euros e\21% de l'impost del valor afegit (!VA) inclós,' 
d'acord amb alió que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pe! qua! s'aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya; APROVAR les bases del conveni de 
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia eléctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani 
de les linies de Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; 
FACULTAR el Gerent del Districte d'Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni especific que 
apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctric i PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis 
de I'Ajuntament. 
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Oistricte de Nou Barris 

21.- (8BO 2018/068) APROVAR inicialment el Projecte executiu, memona ambiental, projecte 
d'instal·lacions, certificació energética i estudi de seguretat i salut respecte les obres d'edificació 
d'ampliació de l'equipament existen! de la plaga Sólier, al Oistricte de. Nou Barris a Barcelona, 
d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe de Conformitat Técnica del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodui't, amb un pressupost de 2.777.610,87 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclós, d'acord amb alió que preveu l'article 235.2 del Oecret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qua! s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de régim local de 
Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública duran! un termini de 30 dies habils, a comptar a partir del 
día següent al de la seva publicació al Butlietí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), i en un deis 
diaris de més circulació de Catalunya, termini duran! el qua! es podra examinar i formular-hi les 
aHegacions pertinents. 

Oistricte de San! Martí 

22.- (10BO 2015/109) APROVAR inicialment el Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de 
reurbanitzai::ió de la plaga Victoria Kent, al Oistricte de San! Mari! de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reprodu'it, amb un pressupost d'1.128.212,03 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (!VA) 
incl6s, d'acord amb alió que preveu l'article 235.2 del Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qua! 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació 
pública, duran! un termini de 30 dies habils, a comptar a partir del día següent al de la seva publicació al 
Butlieti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), termini duran! el qua! es podra examinar i formular
hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

23.- (10BO 2017/073) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la plaga Josep Maria 
Huertas, al Oistricte de San! Marti de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb !'Informe Técnic del 
Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un 
pressupost de 951.943,26 euros, el21% de l'impost del valor afegit (!VA) incl6s, d'acord amb alió que 
preveu l'article 235.2 del Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pe! qua! s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de régim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, duran! un termini de 30 
dies habils, a comptar a partir del día següent al de la seva publicació al Butlleti Oficial de la Provincia 
de Barcelona (BOPB), termini duran! el qua! es podra examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 
i ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació. 

24.- (10BD 2017/206) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de l'ambit entre els carrers 
Fresser, Trinxant i lndústria, al Districte de Sant Martl de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'lnforme 
Técnic del Projecte que figura .a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb un 
pressupost de 580.215,38 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IV A) inclós, d'acord amb alió que preveú 
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 
régim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, duran! un termini de 30 dies habils, a comptar a 
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), termini 
duran! el qual es podra examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; i ENCARREGAR a la societat municipal 
BIMSA la gestió de l'actuació. 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 

Ret:CG 30/18 
V. 13- 9· 20!8 
17:44 
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