Secretaria General

ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 13 de desembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1.-

(E.01.6010.16) AMPLIAR l’objecte de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de l’edifici situat al carrer
de Ripoll núm. 25 atorgada a l’Associació Ca la Dona, per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i
Ocupació de 21 de març de 2012, en 972,95 m2 útils la superfície que actualment ocupa, i en conseqüència
MODIFICAR les clàusules relatives a l’objecte i al cànon del Plec de clàusules reguladores de la concessió,
mantenint inalterades la resta de les condicions reguladores; SOTMETRE l’expedient a informació pública
durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; FORMALITZAR la modificació mitjançant
addenda al contracte de concessió; i FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades
a la concreció, clarificació i execució del present acord.

2.-

(E.01.6041.16) RESOLDRE per mutu acord, la concessió de l'ús privatiu de domini públic, de la finca de
propietat municipal coneguda com a Antiga Fàbrica de Gas (carrer Ginebra cantonada Salvat Papasseit),
atorgada a l’Associació Futur Sostenible, aprovada per acord del Consell Plenari, en sessió de 16 de juliol
de 1999 i modificada per acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, en sessió
de 12 de juliol de 2006, d’acord amb les condicions dels documents annexos, que s’aproven; i FACULTAR
l’Alcaldia per a la resolució de les conseqüències econòmiques que se’n puguin derivar.

3.-

(E.09.6027.16) RESOLDRE, de mutu acord, el dret real de superfície constituït respecte de la finca situada
al carrer de la Residència núms. 14-16 a favor de l'Hogar Centro Castellano y Leonés; aprovat per acord de
la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Consell Municipal, en sessió de 17 de juliol de 2009; RETORNAR
a favor de l’Ajuntament de Barcelona totes les edificacions i instal·lacions; FORMALITZAR l’extinció en
escriptura pública; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

4.-

(E.09.6028.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l'Hogar Centro Castellano y Leonés de
Catalunya (NIF G08575680) respecte dels locals 1, 2, 3 i 4 de la finca del passeig de Torras i Bages núms.
139-141, per un termini de setanta cinc anys i amb caràcter onerós, per a la gestió d’un equipament cultural i
recreatiu, d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir
a constituir el dret; ACCEPTAR la cessió gratuïta atorgada per l’esmentada entitat de la part indivisa de la
finca resultant FR3A del Projecte de reparcel·lació de la UA del Pla especial de reforma interior de les zones
de remodelació a l'entorn dels carrers de Lanzarote i de la Residencia; FORMALITZAR aquestes operacions
en escriptura pública; INSCRIURE-LES en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per a la
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen naturalesa
d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius
resolutoris.
Del Grup Municipal de C’s:
5.-

(M1519/4674) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal estudiï, per consensuar
amb la resta de grups, una modificació de l’IBI amb caràcter general pel 2018, tenint en compte la nova
revisió cadastral que està en procés. Que degut a que l’ajut impulsat pel Govern municipal, relatiu a la
bonificació del 50% en l’IBI, només ha arribat a un 20% de les famílies a les que estaba destinat inicialment,
i amb la finalitat de poder beneficiar a més famílies, s’incrementi el sostre d’ingressos per família, per tal que
siguin més les que puguin acollir-se a aquesta mesura.
Del Grup Municipal d’ERC:

6.-

(M1519/4655) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a presentar una
proposta d'implementació de tarifació social als preus públics vinculats als serveis gestionats per
l'Ajuntament de Barcelona, independentment del seu model de gestió. Caldrà garantir, tanmateix, el
finançament als gestors d'aquests serveis, tenint especial cura dels casos en què els gestors siguin entitats
sense ànim de lucre. Aquesta proposta s'haurà de posar a disposició dels Grups Municipals en el primer
semestre del 2017 per tal de permetre el seu debat i garantir la seva aplicació als propers preus públics.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 13 de desembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord

1.-

(20120496) APROVAR per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 107.1 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, la modificació del contracte número 12003218 que té per objecte la gestió del servei de
teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb dependència i/o discapacitat, de
conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel Departament de Gent Gran el 14 de novembre de
2016, per un import de 337.596,59 euros, IVA inclòs (324.612,11 euros corresponen a l’import net i
12.984,48 euros a l’IVA al 4%), per al període comprès entre el 20 de desembre i el 31 de desembre de
2016, amb un increment de l'1,6816% respecte de l’import d’adjudicació del contracte, degut a que s’ha
produït una inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es pretenen cobrir amb
el contracte, consistent en una reducció del nombre de suspensions durant el mes de desembre de 2016
que genera un gran augment en l'import a facturar durant aquest mes. AMPLIAR l’autorització i disposició de
la despesa de l’esmentat contracte per un import de 337.596,59 euros, IVA inclòs, a favor de la unió
temporal d’empreses Televida-Tunstall, amb NIF núm. U65919466, amb càrrec al Pressupost i Partida
indicats en el document comptable. REQUERIR el contractista per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva per un import de 16.230,61
euros; i COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del Departament de
Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
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Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen naturalesa
d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius
resolutoris.
Del Grup Municipal de CiU:
2.-

(M1519/4687) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a elaborar un estudi
que ajudi a impulsar un programa d'habitatge compartit per les persones grans de la ciutat.
Del Grup Municipal de C’s:

3.-

(M1519/4670) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que en el termini d'un mes (gener
2017) el Govern municipal presenti un informe per escrit als Grups Municipals amb la concreció de la
planificació de les noves escoles bressols. Es a dir: - Ubicació i número de places de les noves Escoles
Bressol. - Inici i finalització de la Construcció de les Escoles Bressol. - Pressupost de la construcció de les
Escoles Bressol. - Presentació d'alternatives en els llocs on no sigui possible la creació de les places
necessàries públiques d'escoles bressol.
Del Grup Municipal d’ERC:

4.-

M1519/4651) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a orientar la
gestió dels Centres Cívics i dels Casals de Barri de la ciutat cap a un model que s'inscrigui en la rica tradició
ateneista de la ciutat, basat, per tant, en la combinació indestriable de formació i lleure. Un model: 1.- Que
permeti al teixit associatiu dels barris, al conjunt de la ciutadania i, molt especialment, als joves utilitzar de
manera gratuïta els espais d'aquests equipaments públics per a dur a terme activitats no lucratives. 2.- Que
converteixi tots aquests equipaments municipals en veritables dinamitzadors culturals dels diferents barris
de la ciutat en àmbits tan diversos com, per exemple, la promoció de joves creadors en el camp de les arts
plàstiques i visuals, el foment del teatre amateur o semiprofessional, o la difusió de la història local, entre
altres. 3.- Que faci possible que les entitats dels barris i els col·lectius de joves intervinguin en la definició del
projecte cultural i social dels diferents equipaments. 4.- Que, a l'hora d'adjudicar la gestió dels equipaments,
prioritzi la gestió ciutadana -sempre i quan es donin les condicions idònies-, de manera que la importància
del projecte cultural i social per a cadascun dels nostres barris prevalgui davant els criteris de caire
econòmic. I en cas que no es doni el context més favorable, s'incorpori entre les funcions del gestor -ja sigui
aquest un tècnic municipal o una empresa prestadora del servei o una concessionària del mateix- la de
generar, donar suport i acompanyar el teixit o comunitat veïnal, amb l'objectiu d'enfortir-lo i capacitar-lo per
tal que pugui arribar, a mig i llarg termini, a assumir la gestió total de l'equipament.
Del Grup Municipal de la CUP:

5.-

(M1519/4667) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l'Ajuntament garanteixi les
condicions laborals de les treballadores del servei de teleassistència i assumeixi les reivindicacions
exposades a continuació. 2. Desenvolupar la prevenció de riscos laborals adaptat al Servei de
Teleassistència. Concretant aquesta proposta amb la reducció de la jornada anual, el renoneiement laboral i
social com servei sociosanitari i d'emergències, ampliació i adaptació de l'espai de treball. 3. Pel que fa les
millores econòmiques; pujada salarial anual del 10% durant l'any 2017, 8% l'any 2018 i 5% l'any 2019 alhora
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que equiparar les condicions salarials a tots els departaments; afegir una tercera paga extra pels objectius
acomplerts així com una remuneració de festius especials; 25 de desembre, 1 de gener -100 euros per dia
treballat- i una remuneració dels dies festius nacionals, autonòmics i locals -4,5 euros per hora treballada-.
Alhora una remuneració els diumenges de 5,5 euros, 3 euros les hores nocturnes treballades i finalment que
l'empresa assumeixi que les dietes i les despeses inherents del lloc de treball del personal. 4. Aquest és un
servei públic que pot oferir perfectament l'Ajuntament de Barcelona sense intermediaris, en el qual s'atén a
persones vulnerables. Donat el envelliment de la població i la situació econòmica que obliga les famílies i a
les administracions públiques a mantenir-los al seu domicili amb l'ajuda de la Teleassistència domiciliària, es
preveu un increment exponencial d'usuaris/es en els pròxims anys. Oferint aquest servei directament des de
l'Ajuntament de Barcelona s'aconseguirà un estalvi que permetrà afrontar amb garanties aquests increment
d'usuaris/es, per tot això proposem realitzar la remunicipalització del servei de Teleassistència domiciliària
de l'Ajuntament de Barcelona amb data 31 de gener del 2018.
Declaració Institucional:
6.-

En el desè aniversari de la convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat,
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Manifestar que l'Ajuntament de Barcelona
continua compromès a impulsar els drets de les persones amb discapacitat recollits en la Convenció. 2. Que
l'Ajuntament de Barcelona treballi de manera conjunta amb les entitats i els/les representants de les
persones amb discapacitat en la defensa dels drets recollits en la Convenció. 3. Instar a la Generalitat de
Catlaunya i a l'Estat espanyol a implementar les polítiques i recursos necessaris per fer efectius aquests
drets a la ciutat de Barcelona.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ,
en sessió de 14 de desembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord

1.-

(20164274) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat d’arrendament, de
30 escúters elèctrics amb distintius per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72
mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb núm. de contracte 16003999, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost màxim de licitació de 871.192,80 euros, IVA inclòs, i a la vista de l’informe de necessitat i
idoneïtat que figura a l’expedient. 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 la despesa de la quantitat esmentada, de la qual
719.994,06 euros, corresponen a l’import net, i 151.198,74 euros, a l’IVA al 21%, amb càrrec a la partida
0401 20400 13211 dels pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, autorització sotmesa a
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte a l’exercici corresponent.

2.-

(EM 2016-12/30) APROVAR l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per mitjà de
la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de
2016, que nomena la Comissió d’estudi encarregada de la redacció de la corresponent memòria justificativa.
APROVAR inicialment la memòria que contempla la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès
públic de l’operació. APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de la societat municipal Cementiris
de Barcelona, SAU. SOTMETRE aquests acords i l’expedient a informació pública durant el termini de 30
dies hàbils.
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Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen naturalesa
d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius
resolutoris.
Del Grup Municipal de CiU:
3.-

(M1519/4722) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda:
- Instar al tinent d'Alcaldia de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència a donar en aquesta
mateixa comissió explicacions en relació a l'incompliment de terminis, manca de publicitat i transparència de
l'Audiència pública de Pressupostos per l'any 2017 celebrada el passat dia 30 de novembre de 2016. Demanar al govern que es comprometi a vetllar pel compliment de les Normes Reguladores de la
Participació Ciutadana en successives ocasions.
Del Grup Municipal de C’s;

4.-

(M1519/4696) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda:
Que s'impulsi una modificació dels reglaments de funcionament i organització dels districtes municipals amb
la finalitat que s'ajustin als criteris de transparència i bones pràctiques establerts en la llei, incloent
l'homogeneïtzació dels criteris en els aspectes següents: 1.- Facilitar l'accés a l'informació del contingut de
l'informe de l'estat del districte mitjançant el seu repartiment en les juntes de portaveus de districte i amb una
setmana d'antelació a la celebració del plenari, per facilitar les funcions de seguiment i control. 2.- Facilitar
amb caràcter mensual l'informe elaborat pels serveis socials dels districtes. 3.- Elaborar i entregar els
informes de l'estat d'execució de les inversions previstes en els districtes. 4.- Entregar l'informe de les dades
estadístiques sobre l'índex de seguretat dels districtes. 5.- Elaborar i entregar els informes estadístics sobre
l'activitat econòmica i laboral del districte.
Del Grup Municipal d’ERC:

5.-

(M1519/4715) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda
instar al govern municipal a: Realitzar en el termini de 3 mesos, un estudi de prevenció delimitat per zones,
en el que s'identifiquin les zones de risc, els patrons de violència, que se segregui per sexes i, finalment,
s'actualitzin els protocols en relació a l'estudi i s'apliquin les conclusions d'aquest.
Del Grup Municipal del PP:

6.-

(M1519/4707) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda
instar al Govern municipal a: 1.- Presentar en la propera Comissió un informe sobre el desenvolupament del
Pla Director de la Guàrdia Urbana en el que es detallin, entre d'altres, les mesures següents: a) Desglossar
el cost de desenvolupar aquest Pla Director. b) Establir la ràtio policial d'agents de Guàrdia Urbana per
nombre d'habitants tot definint un calendari amb les futures convocatòries d'agents de la Guàrdia Urbana,
garantint el 100% de la Taxa de Reposició. c) Informar sobre la reconversió de les Unitats de Suport Policial
(USP) en les Unitats de Reforç a la Proximitat i Emergències (URPE), tot definint terminis, nombre d'agents,
procediment d'elecció dels mateixos, etc. d) Donar compte del desplegament sobre el territori dels Equips de
Policia de Barri i l'assignació d'un guàrdia responsable per a cada un dels 73 barris de la ciutat. e) Definir les
funcions de la Unitat Muntada, amb el manteniment de la Banda de Música. 2.- Garantir l'acompanyament i
l'assistència jurídica a tots els agents de la Guàrdia Urbana, en el compliment de les seves funcions, 3.-
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Donar el màxim suport i reconeixement institucional al Cos de la Guàrdia Urbana i la seva important tasca
que ve realitzant a la ciutat de Barcelona.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriue a continuació té
naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a acte
administratiu resolutori.
Del Grup Municipal de BnC:
7.-

(M1519/4703) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda:
1.- Mostrar el suport del Consistori cap al matrimoni desnonat i els seus tres fills així com cap als veïns i
veïnes solidaris i solidàries que van participar en l'acció de protesta pel desnonament. Tots ells s'enfronten a
un judici en el que se'ls demana penes de fins a cinc anys de presó. 2.- Demanar al govern de la Generalitat
que reconsideri la seva decisió de demanar penes de fins a cinc anys de presó pels fets anteriorment
mencionats. Cal tenir en compte que l'actuació dels acusats s'emmarca en l'exercici del dret a protesta per
reivindicar el dret a un habitatge digne. Existeix, de fet, el risc que per primer cop en l'Estat, una família
pugui ser empresonada per intentar evitar pacíficament el seu desnonament. 3.- Expressar la preocupació
del Consistori davant la possible desproporcionalitat en l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra
segons van denunciar diversos mitjans de comunicació. 4.- Traslladar aquest acord al govern de la
Generalitat de Catalunya.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 14 de desembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord

1.-

(EM 2016-12/28) APROVAR l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure competència consistent en
la comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de
Residus, SA. RATIFICAR el decret d’Alcaldia, de 22 de setembre de 2016, que nomena la Comissió d’estudi
encarregada de la redacció de la corresponent memòria justificativa. APROVAR inicialment la memòria que
contempla la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’operació. SOTMETRE
l’esmentada memòria justificativa i l'expedient a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils.

2.-

(EM 2016-12/29) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de la societat amb participació
majoritària municipal Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA). SOTMETRE a informació pública
l'acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies.

3.-

(20170001) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16002053, que té per objecte el servei de
Manteniment de pavimentació de les calçades de la ciutat de Barcelona (2017-2020), Lot 1 i Lot 2, i el
foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, les proposicions
presentades per Innova Coptalia, SAU i la Ute Copcisa, SA-Pabasa Euroasfalt, SA per haver inclòs
informació de l’oferta en el sobre núm. 1; la d’Aglomerats Girona, SA per no presentar correctament el
Document Europeu Únic de Contractació. EXCLOURE de la licitació del contracte les proposicions
presentades pels següents licitadors, per estimar que no poden ser complertes a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic: Lot 1: Acsa Obras e Infraestructuras, SAU; Sorigue, S.A.U.; Rogasa
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Construcciones y Contratas SAU; Ute: M i J Gruas, SA - Asfaltos y Cnes. Elsan SA; Ute Papsa
Infraestructuras. SA – Agrupación Guinovart Obras y Serv. Hispania, SA; Ute Jose Antonio Romero Polo,
SAU - Ohl Construccion, Contratas y Ventas, S.A.; Fcc Construccion, S.A.; Amsa, Agusti i Masoliver, SA;
Construcciones Deumal, S.A.; Ute Constructora de Calaf, SAU - Tecnologia de Firmes, SA; Ute Asfaltos
Augusta, SL - Construcciones Rubau, SA, Fcc Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.; i Ute
Construcciones Barcino-fertres. Lot 2: les mateixes proposicions que en el lot 1, a excepció de la Ute PapsaAgrupació Guinovart Obras y Serv. Hispania, SA. ADJUDICAR el contracte 16006080 Lot 1, per un import
de 14.018.532,48 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 32,10% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a “Sorigué Acsa Conservación de
Infraestructuras, SA”, amb NIF A85110294, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa; ADJUDICAR el contracte 16006085 Lot 2, per un import d'11.296.003,48 euros, IVA inclòs, amb
una baixa del 32,20% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a la Ute “Papsa Infraestructuras, SA-Agrupación Guinovart Obras y Serv.
Hispania, SA”, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa; DISPOSAR a
favor dels adjudicataris les esmentades quantitats amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document. 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; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Moreno Álvarez,
Cap del Departament de Pavimentació.
4.-

(16PL16437) APROVAR inicialment de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la
Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de la plaça de les Glòries, entre els carrers de
Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència i Consell de Cent, d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic
el termini d’un mes.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen naturalesa
d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius
resolutoris.
Del Grup Municipal de C’s:

5.-

(M1519/4700) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern de la ciutat realitzi un
estudi sobre la seguretat dels carrils bici de la ciutat, tenint en compte els nous usos que tindran a l'integrar
altres tipologies de vehicles de mobilitat personal. També que s’estudiï la conflictivitat en voreres amb els
vianants i en calçada amb la resta d’usuaris de la via, a les zones de discontinuïtat entre carrils bici. Que en
funció dels resultats de l'estudi, es porti a terme un pla d'adequació dels carrils bici per millorar la seva
seguretat.
Del Grup Municipal d’ERC:

6.-

(M1519/4718) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern municipal a: Que es
restauri i rehabiliti el Palau del Marquès d'Alfarràs, per tal de garantir la continuïtat de les escoles de
jardineria de Parc i Jardins ja existents, que es faci partícips als veïns i veïnes per a l'hora de definir els usos
del Palau, així com s'estudiï la ubicació del nou Institut Municipal de Patrimoni de Barcelona, de nova
creació, en el mateix Palau.

Ref: Extracte d'acords
v. 16/ 12/ 2016 10: 28

7

Secretaria General

Del Grup Municipal de la CUP:
7.-

(M1519/4693) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que coincidint amb la Fira de Reis i
Tomàs, de 21 de desembre a 6 de gener, a la Gran Via, entre els carrers Calabria i Muntaner, quedi habilitat
un itinerari alternatiu pel carril bici en dues direccions, des de l'inici del seu muntatge i fins el seu
desmuntatge.
EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès
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