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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 21 de setembre de 2015. 
 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 
 

1.-  (3-129/2015) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit i  crèdits 
extraordinaris per import de 83.470.228,73 euros, finançats amb Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 2014 (aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015) i transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de 
conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15090790. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils per 
tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes. 

 
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.-  (M1519/958) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a impulsar de 

manera prioritària les accions i iniciatives administratives necessàries per tal de liderar la 
implantació d'un salari mínim més elevat a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, per tal que els 
treballadors i treballadores rebin una remuneració més adequada a les seves necessitats. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3.-  (M1519/935) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que es procedeixi per part del Govern 

municipal i les formacions polítiques representades al Consistori de Barcelona a l'estudi, 
implementació i reforma de l'organisme Barcelona Activa, per donar resposta a les situacions de 
desigualtat i atur de la nostra ciutat a les persones en aquesta situació i amb una edat superior als 
quaranta-cinc anys. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
4.-  (M1519/930) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Accelerar les obres del Mercat de Sant 

Antoni per tal de tenir-les enllestides abans no comenci la campanya de Nadal del 2016 o, si 
tècnicament no és viable, durant el tercer trimestre del 2017. 2) Dotar el Mercat dels recursos per tal 
de finalitzar l'obra en la data acordada. 3) Coordinar tots els actors implicats per tal d'avançar 
l'obertura el primer dia que tècnicament sigui viable. 
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 Del Grup municipal PSC: 
 
5.-  (M1519/925) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Donar compliment a la proposició 

relativa a l'enllumenat de Nadal aprovada per la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del 23 
de gener de 2013. 2) Que el Govern municipal mantingui el concurs d'idees per a l'enllumenat de 
Nadal així com la dotació econòmica necessària perquè els guanyadors del millor disseny 
d'enllumenat nadalenc puguin ser implementats als carrers de la ciutat. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
6.-  (M1519/950) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a constituir 

immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute de la Generalitat de Catalunya amb 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 21 de setembre de 2015. 
 
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.-  (M1519/954) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda fer efectiva a partir de l'1 de 

gener de 2016 la promoció del 100% que garanteix l'accés gratuït als museus i centres patrimonials 
propis de l'Ajuntament de Barcelona, a les persones inscrites en el registre "Gaudir Més Barcelona", 
tal i com es recull en la modificació de l'Ordenança fiscal número 3.13, taxes per serveis culturals. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans:  
 
2.-  (M1519/932) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda revisar els criteris d'accés als 

habitatges d'emergència social per donar resposta satisfactòria a les demandes de les persones 
que necessiten un habitatge. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/758) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar a revisar i procedir si 

s'escau als canvis de noms referits a la simbologia monàrquica de la nostra història contemporània 
en el nomenclàtor, especialment tots aquells imposats sota la dictadura franquista, atenent l'opinió 
dels veïns i veïnes. Valorar en aquest procés els noms següents sens perjudici que se'n puguin 
incloure també altres: passeig Joan de Borbó, plaça Maria Cristina, avinguda Maria Cristina, 
passatge Isabel, avinguda Borbó, passeig Isabel II, plaça Joan Carles I, carrer Alfons XII, avinguda 
Príncep d'Astúries, carrer Reina Cristina, carrer Reina Victòria, Moll Príncep d'Espanya. 
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 Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/921) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern municipal 

presenti, en un termini màxim de 3 mesos, un informe que analitzi l'oferta i la demanda que hi ha a 
la ciutat de Barcelona per l'educació infantil (0-3 anys) pel curs 2015-2016, i les necessitats en 
aquest àmbit, així com la previsió de creació de places en centres de titularitat municipal i gestió 
directa. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
5.-  (M1519/946) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal a 

elaborar, en el termini de tres mesos, un mapa d'ajudes i recursos socials amb criteris d'accés als 
serveis amb l'objectiu de garantir la transparència, l'equitat en l'assignació de recursos i prestacions 
socials, per tal que sigui una eina útil que faciliti la tasca dels i les professionals dels serveis socials 
i garanteixi els drets dels usuaris i usuàries. I comunicar i informar al conjunt de la ciutadania sobre 
quin és el seu Centre de Serveis Socials de referència i donar a conèixer a través d'una guia els 
ajuts, prestacions i serveis que s'ofereixen. 

 
 Declaració Institucional 
 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 

1. Donar suport a les víctimes de la Talidomida a l’estat espanyol, i en particular a l’Associació 
de Víctimes de la Talidomida d’Espanya i altres Inhabilitats (AVITE), per la seva lluita 
incansable a favor de les víctimes d’aquest fàrmac, que degut aquella negligència es va 
generar el deute històric que el Govern de l’estat  té amb els afectats i les afectades  i el seus 
familiars. 

 
2. Instar a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal que indemnitzi als afectats i les 

afectades de l’estat espanyol, víctimes d’aquest fàrmac, sense més dilació com  ho ha fet 
amb els afectats d’altres països. 

 
3. Demanar al Govern de l’estat que insti a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal a 

pagar les indemnitzacions als afectats i afectades  víctimes d’aquest fàrmac. 
 
4. Instar al President del Govern de l’estat a negociar la concessió de les pensions vitalícies als 

afectats  i les afectades de la Talidomida a l’estat espanyol, tal com estan percebent els 
afectats i  les afectades de la resta de països europeus. 

 
5. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats i les afectades per la 

Talidomida, a  l’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya i altres Inhabilitats 
(AVITE). 

 
6. Traslladar aquest acord a l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal i al Govern de l’estat. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de 22 de setembre de 2015. 
 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 
 

1.-  (013/2015 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 Carolina López García, la 
compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sants-Montjuïc -per al qual fou 
nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de 
dedicació plena (parcial) en un percentatge del 75% per resolució del Regidor del Districte del 29 de 
juliol de 2015- i la seva activitat privada de realització de traduccions, per compte propi i en règim de 
treballadora autònoma. 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. 

 
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.-  (M1519/968) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

insta a l'Alcaldessa a l'aprovació d'un decret sobre la paritat en la constitució del seu equip 
gerencial, a nomenar dones en les gerències que queden vacants i a donar compliment al II Pla 
d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2015-2019 per acord del Plenari de 27 de març de 
2015. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3.-  (M1519/939) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda establir el programa d'implementació de transparència de l'Ajuntament de Barcelona, les 
empreses de titularitat municipal, i els instituts municipals, de conformitat a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre de transparència, accés a l'informació pública i bon govern. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
4.-  (M1519/908) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1. Impulsar la creació d’una Xarxa Catalana de ciutats refugi i adherir-s’hi. 2. Instar al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament a coordinar aquesta xarxa i a desenvolupar el projecte 
d’acolliment a tots els desplaçats per la guerra conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per 
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tal de garantir la unitat d’acció política i institucional. 3. Acollir, amb el suport de les entitats que 
treballen aquesta problemàtica i les entitats del tercer sector social, a famílies sirianes refugiades de 
guerra. 4. Fer un registre de persones que s’ofereixin a col·laborar en l’atenció i acollida de les 
famílies desplaçades, tot garantint que la responsabilitat de posar els mitjans per a l’acollida és dels 
poders públics. 5. Crear el Consell Ciutadà pels refugiats. Sota el qual crear una Taula de solidaritat 
amb Síria que estaria format per una banda per les associacions que treballen el tema de l’asil, per 
l’altre per entitats solidàries que vulguin aportar la seva experiència en el seu àmbit i com a darrer 
element pel comitè ciutadà de Solidaritat amb el poble sirià on s’agruparien fundacions, empreses i 
particulars que vulguin col·laborar d’alguna manera en la causa. 6. Aprofitar els recursos i treballar 
de manera coordinada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i dotar-lo dels 
recursos econòmics necessaris per a que, en col·laboració amb les entitats que treballen la 
problemàtica, pugui desenvolupar el projecte d’acollir les famílies desplaçades i garantir la seva 
correcta atenció amb els professionals (psicòlegs, educadors, intèrprets, advocats, ...) adients. 7. 
Prioritzar en aquest programa a les dones i al col·lectiu LGTBI per ser dos dels sectors més 
vulnerables allà on els drets humans estan menys garantits, així com prioritzar mantenir la unitat 
familiar dels demandants d’asil. 8. Reforçar el SAIER amb més personal, recursos econòmics i 
descentralitzar-lo als districtes amb més demanda. 9. Instar al govern de l’Estat a accelerar la 
tramitació dels expedients de petició d’asil a resoldre amb celeritat. 10. Instar al govern de l’Estat 
espanyol a ser més ambiciós en la negociació amb la resta d’estats europeus per tal d’acollir un 
nombre superior de refugiats i a establir corredors humanitaris perquè aquests puguin arribar a 
països segurs sense arriscar la vida, desplaçant equips als camps de refugiats del països emissors i 
limítrofs dels emissors a fi de fer les avaluacions in situ. 11. Demanar al govern de la Generalitat de 
Catalunya que traslladi a la Comissió Europea i al Consell de la UE la necessitat d’emprendre 
mesures urgents per una implementació efectiva del dret d’asil i per posar en pràctica un autèntic 
sistema europeu comú d’asil que impliqui solidàriament tots els estats membres i que prioritzi les 
raons humanitàries. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
5.-  (M1519/976) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que el govern municipal impulsi la consulta prèvia a la ciutadania sobre les candidatures a 
presentar al Plenari del Consell Municipal per la seva elecció a la Sindicatura de Greuges. 

 
 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  22 de setembre de  2015. 
 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 
 

1.-  (20140500) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el 23 de febrer de 2015 en 
representació de l’agrupació d’empreses licitadores Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.; 
Aquambiente Servicios para el Sector de Agua, S.A.U.; Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A. i Benito 
Arnó e Hijos, S.A.U., contra l’Acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 22 de gener de 
2015, pel que es va adjudicar el contracte 14003093 de Manteniment del clavegueram de Barcelona 
(2015-2023), d’acord amb els fonaments que s’exposen a l’informe jurídic que s’adjunta a efectes 
de motivació, per no apreciar-se cap causa de nul·litat en l’adjudicació del contracte. NOTIFICAR-
HO als interessants. 
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2.-  (20150650) INICIAR l’expedient per a la contractació del servei de Manteniment de les fonts de 
Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral, amb núm. de contracte 15003440, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 20.835.666,60 euros, IVA inclòs, 
distribuït en els següents lots: - Lot núm. 1, Fonts de beure i fonts naturals, per un import de 
3.361.289,88 euros IVA inclòs; - Lot núm. 2, Fonts ornamentals, excepte les incloses al lot 3, per un 
import d'11.991.539,88 euros IVA inclòs - Lot núm. 3, Fonts ornamentals de l’Eix Ma Cristina-Font 
Màgica i de la muntanya de Montjuïc, per un import de 5.482.836,84 euros IVA inclòs; 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 l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en 
aquest mateix document amb el desglossament següent: pressupost net 18.941.515,08 euros; tipus 
impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA d'1.894.151,52 euros; condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l’execució d’aquest contracte 
s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. 

 
3.-  (03-2015CI32021) ACORDAR la declaració d’especial interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en “Rehabilitació de coberta” de l’Escola Pública Bàrkeno, ubicada al carrer Cisell, 15, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a l’Asesoría y Gestión de 
Proyectos y Obras HG, SL, la bonificació del 70% sobre la quota de l’impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat d’obres immediat amb número 03-
2015CI32021, atès que s’ajusta a allò establert en l’apartat A1 de l’article 7.A) de l’esmentada 
ordenança, ja que les obres s’executen en terrenys qualificats com a equipaments docents, i es 
realitzen en un equipament docent d’acord amb la descripció recollida a l’article 212.1.a) de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu com a equipament docent “els 
centres docents, públics o privats i annexos esportius”, i que les obres les promou el Consorci 
d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, i definit com un ens 
associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona; i DONAR trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
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. 

 
 Dels Grups municipals CiU i ERC:  
 
4.-  (M1519/972-982) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a 

impulsar en els pròxims dos mesos la creació d'un grup de treball amb presència dels grups polítics, 
entitats i els veïns i veïnes dels barris afectats per encetar el procés que ha de conduir a la 
pacificació de l'avinguda Meridiana. Aquest Grup de treball, estudiarà: a) Els treballs existents 
realitzats el mandat passat. b) Convertir l'avinguda en un eix cívic de referència per la ciutat, una 
avinguda verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a la 
ciutadania a viure-la i no la visquin com una barrera que divideix barris. c) Els canvis necessaris en 
la mobilitat per avançar en la pacificació, les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l'ús 
del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres pels 
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vianants. d) Una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els parcs 
infantils i les zones verdes existents que contribueixin a humanitzar i fer més acollidora la via. e) La 
realització del projecte per fases. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
5.-  (M1519/942) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que en el termini de dos mesos, 

el Govern municipal convoqui una reunió de treball específica sobre la qualitat de l'aire i s'aporti la 
documentació següent: - Informe de la planificació prevista i el grau d'acompliment de les mesures 
establertes en el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Barcelona. - Valoració de l'efectivitat de les 
mesures establertes. - Informes i comunicats de la Unió Europea relatius a la qualitat de l'aire a 
Barcelona. Estat de possibles processos sancionadors. - Actes de reunió i informes d'acords entre 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en matèria de qualitat de l'aire i la 
implantació de mesures de prevenció. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
6.-  (M1519/979) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern impulsi durant 

aquest mandat la cobertura de la ronda de Dalt, per fer-la més permeable, connectar millor els 
barris i reduir-ne la contaminació acústica, en el tram comprès entre l'avinguda Meridiana i la plaça 
d'Alfons Comín (districtes de Nou Barris, d'Horta-Guinardó i de Gràcia), i en relació a la mateixa: I) 
Realitzi durant el darrer trimestre de 2015 un procés participatiu i de comunicació amb veïns, 
entitats i forces polítiques, prenent com a base l'Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de 
Dalt, per tal d'acordar solucions i calendaris. II) Presenti durant el segon trimestre de 2016 el 
calendari acordat, amb les fases de les obres i el pressupost de les mateixes. III) Impulsi durant el 
2016 l'execució de la primera fase de les actuacions. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
7.-  (M1519/991) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern municipal a 

establir el calendari i la inversió prevista per tal de desallotjar els centres penitenciaris de la ciutat de 
Barcelona, com ara la Model i Trinitat Vella, i la posada en marxa dels equipaments, habitatges de 
protecció oficial i zones verdes dels espais que ocupen actualment les presons, així com donar 
compte a aquesta comissió en un termini de dos mesos. 

 
  

 


