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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 16 de febrer de 2016. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord 

 
1.-  (E.11.6000.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió per a la 

conservació, subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de determinats elements de 
mobiliari urbà de la ciutat. SOTMETRE’L 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; CONVOCAR la concurrència pública mitjançant  procediment obert 
per a la seva adjudicació; FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
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 CiU: 
 
2.-  (M1519/2667) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar a la Generalitat de Catalunya, 

en el marc de les seves competències, a que presenti abans de la seva aprovació definitiva de 
finançament per part de l’Ajuntament, el pla de construcció de la L10 de metro, al tram de la Marina 
i la Zona Franca, el calendari d’execució, el número de parades que s’obriran amb el compromís 
adquirit, i el cost total de l’obra. 2.- En el marc els acords Generalitat – Ajuntament, i tenint en 
compte el  necessari equilibri del pressupost municipal, dotar pressupostàriament la plurianualitat 
corresponent als anys 2016 i 2017 del Pressupost Municipal, per un import necessari i suficient per 
cobrir el compromís per finançar l’acabament de la L10 en el tram de la Marina i Zona Franca. 3.- 
Acordar en el marc de les relacions bilaterals Generalitat – Ajuntament dur a terme la negociació 
que correspongui per reconèixer i calendaritzar el retorn de les obligacions econòmiques 
reconegudes. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/2653) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Instar al Govern municipal a redactar 

informes d'impacte econòmic de la despesa pública que genera l'Ajuntament de Barcelona on s'hi 
inclogui quin percentatge de la despesa pública de l'Ajuntament de Barcelona s'executa amb 
empreses de la ciutat o del seu entorn, quin tamany tenen les empreses amb qui contracta 
l'Ajuntament i, finalment, quina part de la despesa pública és contractada amb empreses provinents 
de l'Economia Cooperativa, Social i Solidària. 2) Presentar l'informe d’impacte econòmic de la 
despesa pública en el marc de la Comissió d’Economia i Hisenda, amb periodicitat trimestral. 
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Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/2644) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a presentar un  

Pla integral de protecció dels comerços emblemàtics de la ciutat de Barcelona que, entre d'altres 
mesures incorpori: 1.- L'establiment d'una subvenció del 95% de la quota íntegra de l'IBI per aquells 
comerços emblemàtics en relació a la seva protecció patrimonial i que mantinguin l'activitat 
econòmica que sigui declarada d'especial interès per la ciutat per motius socials, històrico-artístics 
i/o culturals. 2.- L'establiment del dret de tempteig i retracte pels comerços emblemàtics inclosos en 
aquest Pla de protecció integral. 3.- La creació d'un fons per a possibles adquisicions de comerços 
emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
5.-  (M1519/2625) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Articular un espai de participació dels 

diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar les propostes concretes de 
pressupostos que puguin esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu 
LGTBI. 2.- Generar una Comissió que participi en el disseny de les eines per avaluar l'impacte de 
gènere (dones i LGTBI) de l'execució del pressupost municipal, vinculada si s'escau al comissionat 
de transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per personal tècnic de l'Ajuntament 
així com per dones provinents de col·lectius feministes i LGTBI i moviments socials. 3.- 
L’ajuntament, de forma progressiva, desenvoluparà els següents indicadors i informarà aquesta 
comissió sobre la seva evolució: 3.1. Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: 
Determinació de l'impacte de les polítiques públiques i les corresponents assignacions 
pressupostàries en els desigualtats de gènere, establint una vinculació entre aquestes i els seus 
efectes en l'increment, reducció o manteniment de les desigualtats; 3.2. Anàlisi d'incidència de la 
despesa pública desagregada per sexe: Estimació de la utilització i la distribució dels recursos 
pressupostaris entre homes i dones, mesurant el cost unitari de la provisió d'un servei i multiplicant 
aquest cost pel nombre d'unitats utilitzades per diferents grups d'hores i de dones; 3.3. Anàlisi 
d'incidència dels ingressos públics desagregats per sexe: Valoració de la contribució dels homes i 
les dones en els impostos, tant directes com indirectes, mitjançant el càlcul de la càrrega fiscal dels 
impostos sobre cada grup; 3.4. Avaluació de beneficiaris desagregats per sexe: Estudi del grau de 
satisfacció i cobertura de necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i 
sondeigs que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la provisió de 
serveis públics cobreix les seves necessitats; 3.5. Anàlisi desagregada per sexe de l'impacte del 
pressupost en l'ús dels temps: Especificació de la relació entre les assignacions pressupostàries i el 
seu efecte en l'ús del temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per tal de 
posar de manifest les implicacions macroeconòmiques del treball no remunerat i la importància de 
la reproducció social dins l'economia; 3.6. Marc de política econòmica a mitjà termini amb 
perspectiva de gènere: Anàlisi de l'impacte de gènere en els models macroeconòmics a mig termini, 
i incorporació de la perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i nous models que 
l'incloguin; i 3.7. Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: Desagregació del 
pressupost total i de les despeses de les regidories en categories rellevants de gènere i anàlisi de 
les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres instruments. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 16 de febrer de 2016. 

 
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 CiU: 
 
1.-  (M1519/2664) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal a que 

presenti un conveni/projecte que vinculi les noves tecnologies i el Mobile World Congress amb 
reptes socials i amb el Tercer Sector Social. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 

 
2.-  (M1519/2634) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació de programes 

municipals específics d'ajuda a les dones que decideixen ser mares i no disposen dels recursos 
materials, psicològics i socials necessaris. Aquests programes a més d'atorgar recursos materials, 
han de tenir com a objectiu donar recolçament, assistència i acompanyament a les dones des de 
l'inici del seu embaràs promovent la corresponsabilitat en l'àmbit familiar. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 

3.-  (M1519/2649) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern municipal 
constitueixi una mesa permanent amb la representació sindical a l'Ajuntament, per tal de fomentar 
mesures de conciliació de la vida familiar, laboral i personal al sí del consistori, fent-les extensives 
als instituts, empreses municipals i serveis externalitzats que depenen de l'Ajuntament de 
Barcelona, tant per a càrrecs polítics, càrrecs tècnics així com personal de tota la plantilla. En 
aquesta tasca hauran de tenir especial consideració el personal que encapçali una família 
monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones grans dependents o persones 
joves discapacitades. 

 
Del Grup municipal PSC:  
 

4.-  (M1519/2641) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament contempli en 
el pla d'inclusió social i el pla LGTBI les necessitats de les persones pertanyents als col·lectius 
LGTBI una oferta d'equipaments residencials i habitatges amb serveis que siguin inclusius i segurs. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 

5.-  (M1519/2622) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Potenciar estructures 
d'apoderament veïnal existents, alhora que crear-ne de noves per tal de generar menjadors 
comunitaris. - Facilitar els recursos tècnics i de capacitació necessaris per endegar i dinamitzar 
projectes que treballin per assolir el dret a la sobirania alimentària per totes aquelles persones en 
risc de vulnerabilitat que actualment no poden cobrir les seves necessitats alimentàries alhora que 
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pel conjunt de les veïnes de la ciutat. - Assegurar i treballar perquè aquests espais es desenvolupin 
des d'una perspectiva de transformació social; des d'una perspectiva d'acció comunitària, per tal 
d'apoderar i atorgar drets a les persones en l'àmbit de l'alimentació. - Treballar perquè aquest 
menjadors comunitaris puguin esdevenir espais de socialització de tasques de cura i reproductives, 
així com espais per potenciar xarxes de suport veïnal. - Impulsar aquesta iniciativa des de l'àrea de 
drets socials -de manera coordinada entre els diferents agents de l'administració pública- i amb les 
veïnes i col·lectius dels diferents barris on es desenvolupin aquests projectes de menjadors 
comunitaris destinant una partida pressupostaria concreta. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de 17 de febrer de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (003/2016 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora María José Arteaga 
Muñoz, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Ciutat Vella -per al 
qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim 
de dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolucions de la Regidora del Districte de 29 
de juliol i 4 de setembre de 2015- i l’activitat privada per compte propi que declara, com a 
treballadora autònoma de comerç al menor. Aquesta 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 i 
d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
2.-  (1337/2015) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Gonzalo Puelles Garcia (mat. 
23503) la compatibilitat entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 
professional de Tècnic Mig d’Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment 
del Districte de Sant Andreu, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic/a 4 (80.40.OP.2), i el seu 
càrrec de Conseller del Districte d’Horta-Guinardó, per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia 
del 24 de juliol de 2015, i el qual exerceix sense dedicació especial.  Aquesta 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 l'Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes 
en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes. La present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
3.-  Aprovar el Pla d’estudis sociològics 2016-2019. 
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Part d’Impuls i control 
 
a) 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 PSC: 
 
4.-  (M1519/2707) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: - Exigir que es respectin i es garanteixin els drets dels treballadors i les treballadores i 
l'exercici col·lectiu dels mateixos. - Instar al govern municipal a portar a la Mesa General de 
Negociació de l'Ajuntament de Barcelona l'aplicació de la sentència de l'1% i els altres temes de 
l'àmbit de contractació i recursos humans. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
5.-  (M1519/2710) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda instar al govern municipal a que convoqui la Comissió Mixta entre l'Ajuntament de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya per tal d'establir les prioritats i les inversions de la Generalitat a la 
ciutat de Barcelona, així com el calendari de compliment dels convenis socials, educatius i sanitaris 
i la programació d'execució de les inversions a realitzar a la ciutat. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
6.-  (M1519/2628) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: L'Ajuntament se solidaritza amb les treballadores i els treballadors acomiadats per Movistar 
o les seves contractes com a forma de repressió per la seva participació en la vaga de les escales 
desenvolupada fa sis mesos. L'Ajuntament vetllarà per tal que les empreses que hagin signat 
contractes de serveis de qualsevol mena amb aquesta administració no incloguin formes 
contractuals precaritzadores. Alhora, com que aquesta és una pràctica que ja es dóna, 
s'interrompran o no es renovaran ni concessions, ni externalitzacions que precaritzen les condicions 
de vida de les treballadores i els treballadors contractats. 

 
b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriu a 
continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i no produeix efectes jurídics 
com a acte administratiu resolutori. 
 
Del Grup Municipal Barcelona En Comú: 

 
7.-  (M1519/2718) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1. Expressar la preocupació per la presó provisional sense fiança adoptada, i així mateix 
per les posteriors mesures cautelars restrictives de llibertat, per considerar-les ambdues 
innecessàries i desproporcionades en aquest cas. 2. Expressem la nostra preocupació per la presa 
de posició de la fiscalia de l'Audiència Nacional en un assumpte de clar rerefons polític. 3. 
Reclamem als poders públics que garanteixin els drets fonamentals com la llibertat d'expressió i 
creació artística, garantia per una societat justa i democràtica. 
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  Moció d’urgència 

 

Es fa constar que la Moció d’urgència que es transcriu a continuació té naturalesa d’acte d’impuls 
polític de l’acció del govern i no produeix efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 
 

 Dels Grups Municipals CiU i ERC: 
 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 
impulsar la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Muriel Casals i Couturier, per 
la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en defensa de la democràcia, la llibertat i 
Catalunya des del respecte i la permanent voluntat de diàleg. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 17 de febrer de 2016. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord 

 
1.-  (15PL16319) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’Àmbit discontinu format per les finques del 
Temple de Santa Maria de Sants i del carrer d'Olzinelles, núm, 30, d’iniciativa municipal. 

 
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 CiU: 
 
2.-  (M1519/2698) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el govern municipal a 

presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor d'Urbanisme de Barcelona en un termini 
de dos mesos com un òrgan de caràcter voluntari i complementari a l'organització municipal. Amb 
facultats informatives, consultives i deliberatives per a millorar els processos de participació en 
matèria urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d'ordenació per tal d'assolir el consens 
necessari per les propostes de planejament. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3.-  (M1519/2682) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a que 

agilitzi  l’elaboració del nou Pla d’Accessibilitat de la Ciutat de Barcelona, en el marc de la Ponència 
d’Accessibilitat. Amb l'objectiu de complir amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013 de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i la nova Llei d’Accessibilitat (Llei 13/2014), 
indicant prioritats, calendari i pressupost. Que en l'elaboració de l'esmentat pla es tinguin en compte 
les opinions de les entitats representatives del sector. 
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 Del Grup municipal ERC: 
 
4.-  (M1519/2694) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 1. 

Exigir al govern de la Generalitat el seu compromís a finançar i finalitzat el projecte de la construcció 
de les infraestructures penitenciàries necessàries per tal de procedir al trasllat dels interns tan bon 
punt sigui possible. 2. En cas d'incompliment, que l'Ajuntament de Barcelona col·labori amb la 
Generalitat en funció de les seves possibilitats i les seves competències. 3. Treballar per 
desencallar el tancament de la presó Model de Barcelona el més aviat possible i garantir la 
construcció dels equipaments previstos en l'actual emplaçament de la presó Model, que han de 
millorar qualitativament i quantitativament les dotacions públiques existents. 

 
 Del Grup municipal PSC:  
 
5.-  (M1519/2704) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Que es presenti en 2 mesos 

un nou calendari, amb els compromisos d'execució, de les actuacions de remodelació integral i 
construcció d'habitatges a Trinitat Nova. - Que el govern municipal valori la col·laboració municipal 
en la construcció dels habitatges que falten per finalitzar aquest procés de remodelació. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
6.-  (M1519/2631) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Demanar una revisió de les 

concessions per part de l'Institut de Parcs i Jardins per tal que: - Els parcs de la ciutat i platges 
tinguin servei de WC públic. - Que es revisin totes les concessions de tal manera que les que 
estiguin en precari es puguin regularitzar. - Que en les ginguetes que no estan adjudicades o 
pendents de concurs, es prioritzi l'explotació a entitats del barri amb facilitats de tipus econòmic, bé 
rebaixant el preu de la licitació, donant facilitats pel pagament o canviant el model escollint a una 
formula més econòmica per tal de fomentar una economia no competitiva i arrelada als barris. - Que 
es revisi si les instal·lacions poden arribar a ser un perill per les veïnes (ex. Castell de la Oreneta 
creueta del coll) o be que vulnerin els drets dels animals (pony club del castell de l'oreneta). - Que 
aquelles concessions que impliquin un edifici emblemàtic com és el cas de la Masia Can Miralletes 
es retornin al barri per tal que pugui ser un centre social amb més usos i no dedicat exclusivament a 
la restauració. 


