COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL
CONSELL MUNICIPAL
Dia: 5 de desembre de 2017
Hora: 9:30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Propostes a dictaminar
Propostes d’acord
ECONOMIA I HISENDA
1.-

(E.05.6045.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de
propietat municipal situada al carrer General Vives núm. 4-6, grafiada en el plànol
annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en
règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu,
mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en
compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de
novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions
o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

2.-

(E.07.6025.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, un cop s’hagi produït la fermesa de l’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona
d’actuació LCR – La Clota – Reordenació, la finca situada a l’avinguda Estatut de
Catalunya 15-17, inventariada amb número de bé 609410, per a la construcció i
gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de
superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, els articles 49 i 50 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988, i el disposat en l’acord
adoptat per la Comissió de Govern de 14 de setembre de 2017, d’encàrrec de gestió
al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a l’impuls i gestió
d’actuacions de promoció social d’habitatge sobre quatre finques municipals;
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no

s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió;
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat
que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50
del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
3.-

(E.10.6014.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, la finca situada al carrer Bolívia núm. 23-27, grafiada en el plànol annex,
per a destinar-la a la promoció social d’habitatge, impulsant la licitació d’un projecte
amb cooperatives sense ànim de lucre, fundacions i altres entitats sense ànim de
lucre, per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer,
en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 26 de
juliol de 2017, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions
o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i
FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.
DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

4.-

(20170559) SOL·LICITAR la renovació del reconeixement del municipi de
Barcelona dins el Programa CAI Ciutats Amigues de la Infància creat per UNICEF
Espanya. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d’Alcaldia i regidora
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots aquells
documents que es derivin de l’esmentada renovació.
PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT
I PREVENCIÓ

5.-

(2017/853) APROVAR el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de
Barcelona (2018-2021).

6.-

(478/2017) RECTIFICAR els errors materials detectats en el Reglament de
Participació Ciutadana, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 6
d’octubre de 2017, en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient,
de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; INCORPORAR les esmenes de
millora tècnica en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient;
SOTMETRE les esmenes de millora tècnica del Reglament de Participació Ciutadana
a un període d’informació pública de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article
112 del Reglament Orgànic Municipal; TENIR-LES per aprovades definitivament en
cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions; i, en aquest
cas, PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal.
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7.-

(167/2017) APROVAR definitivament el Protocol d’actuació per alts nivells de
contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil
municipal – Pla bàsic d’emergències municipal. COMUNICAR aquest acord a la
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes
previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil
municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i
PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal.
ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de Sant Andreu

8.-

(17PL16511) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
regulació de l’equipament docent situat als Jardins de La Campana de La Maquinista
al barri del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb les
modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Planejament;
RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació
inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les
al·legacions; informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen
a aquest acord.
Districte de Sant Martí

9.-

(17PL16483) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les
condicions edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d'Àvila 65-69,
promogut per Conren Tramway Uno SL.

II) Part Decisòria / Executiva
a) Propostes d’acord
ECONOMIA I HISENDA
10.-

(EM 2017-12/24) APROVAR inicialment l’exercici de l’activitat econòmica, de
conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de Barcelona i els articles 136 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens local, consistent en la creació d’un parc d’habitatges de
lloguer social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat mercantil que preveu
constituir l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons l’acord del Consell Metropolità
de 28 de novembre de 2017, i que esdevindrà una societat d’economia mixta que
tindrà el caràcter de promotor social d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article
51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i actuarà en l’àmbit
territorial de l’AMB. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 29 de novembre de
2017, de constitució de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria
justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir l’activitat econòmica.
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APROVAR inicialment la Memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de
l’exercici d’activitat econòmica formulada per la Comissió d’estudi que compren la
documentació prevista en l’article 146 del ROAS. DONAR conformitat inicialment
als Annexos 1, 2 i 3 corresponents a la documentació aprovada inicialment per acord
del Consell Metropolità de 28 de novembre de 2017 integrada per: (a) els Estatuts de
la societat; (b) els criteris per a la selecció del futur soci/s de capital privat, que
incorporen com annex les modificacions estatutàries de la societat com a
conseqüència de la selecció del soci privat;(c) al pressupost financer i el pla de
posada en funcionament de l’activitat, la rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici.
EXPOSAR al públic la Memòria amb els documents annexos per un termini de trenta
dies hàbils d’acord amb el que preveu l’article 148 del ROAS durant el qual es
podran presentar al·legacions i reclamacions.
PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT
I PREVENCIÓ
11.-

(034/2017 SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic
Municipal, amb la finalitat de regular la possibilitat d'assistència telemàtica i de
votació remota per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels
membres de la Corporació; i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de
30 dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i a l’article 112 del propi Reglament Orgànic Municipal.

12.-

(265/2017 DSAJ) APROVAR inicialment la modificació del Reglament d’honors i
recompenses dels membres de la policia municipal i del servei d’extinció d’incendis
(que es denominarà Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia
Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament),
aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 1976, i
SOTMETRE’L a informació pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des
del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

13.-

(1288/17) APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona (que es
denominarà ordenança dels usos ciutadans de l’espai públic); SOTMETRE-LA a
informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

14.-

(0004/15) PRORROGAR el contracte que té per objecte el manteniment d’elements
constructius i instal·lacions dels edificis adscrits als districtes i gerències de
l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016, en virtut del que estableix l'art. 303
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 i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat
contracte, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, en atenció a
l’informe, de 25 d’octubre de 2017, del Cap del Departament de Manteniment i
Neteja, i segons compareixença signada per les empreses adjudicatàries.
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AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import global de 9.573.288,75 euros
IVA inclòs, per l’exercici 2018, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s i amb el següent desglossament: Lot 1,
contracte núm. 14005729 - Gerències de Recursos, Recursos Humans i Districte de
Nou Barris, adjudicat a Imesapi, NIF A28010478 per un import de 2.012.765,04
euros (dels quals 1.663.442,18 corresponen al preu net i els restants 349.322,86 a
l’IVA al 21%). Lot 2, contracte núm. 14005730 - Gerències de Drets Socials i
Prevenció, Seguretat i Mobilitat, adjudicat a Imesapi, NIF A28010478, per un import
d'1.815.117,94 euros (dels quals 1.500.097,47 corresponen al preu net i els restants
315.020,47 a l’IVA al 21%). Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat
Vella i Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a UTE Faus-Miatec, manteniment d'edificis,
Lot 3, NIF U66421553, per un import de 886.881,04 euros (dels quals 732.959,54
corresponen al preu net i els restants 153.921,50 a l’IVA al 21%). Lot 4, contracte
núm. 14005738 - Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó, adjudicat a Constraula
Enginyeria i Obres, SAU, NIF A58142639, per un import d'1.295.708,25 euros (dels
quals 1.070.833,26 corresponen al preu net i els restants 224.874,99 a l’IVA al 21%).
Lot 5, contracte núm. 14005739- Districte de Sants-Montjuïc i Gerència d’Ecologia
Urbana, adjudicat a UTE Constraula-Aldago Manteniment d'edificis, Lot 5, NIF
U66424086, per un import de 894.866,55 euros (dels quals 739.559,13 corresponen
al preu net i els restants 155.307,42 a l’IVA al 21%). Lot 6, contracte núm. 14005740
-Districtes de les Corts i Gràcia-, adjudicat a Servicios e Instalaciones Aldago, SL,
NIF B61563169, per un import de 763.999,91 euros (dels quals 631.404,88
corresponen al preu net i els restants 132.595,03 a l’IVA al 21%). Lot 7, contracte
núm. 14005741, -Districtes de Sant Andreu i Sant Martí-, adjudicat a UTE
Constraula-Aldago Manteniment d'Edificis Lot 7, NIF U66424151, per un import
d'1.903.950,02 euros (dels quals 1.573.512,41 corresponen al preu net i els restants
330.437,61 a l’IVA al 21%).
ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
15.-

(08-2016CI13578) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de
les obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 3,
ubicades al carrer Ignasi Agustí, 3, consistents en reparacions estructurals i millora de
l’aïllament tèrmic, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel
Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la
Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 3, la bonificació del 90% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada el 31 de març de 2016 (expedient 08-2016CI13578), per a la
referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada
Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
oportuns.

16.-

(08-2016CI07794) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal
de les obres realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella,
68, ubicades a la ronda Guineueta Vella, 68, consistents en reparacions estructurals i
millora de l’aïllament, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel
Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la
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Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 68, la bonificació del 90% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada en data 23 de febrer de 2016 (expedient 08-2016CI07794),
per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de
l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes oportuns.
17.-

(08-2016CI12553) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal
de les obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 1,
ubicades al carrer Ignasi Agustí, 1, consistents en reparacions estructurals i millora
de l’aïllament tèrmic, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel
Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la
Comunitat de Propietaris del carrer Ignasi Agustí, 1, la bonificació del 90% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada de 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI12553), per a la
referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada
Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns
efectes.

18.-

(08-2016CI23374) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal
de les obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado,
7, ubicades al carrer Antonio Machado, 7, consistents en rehabilitació i millora de
l’aïllament, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal el 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Antonio Machado, 7, la bonificació del 90% de la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la comunicació
presentada el 24 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23374), per a la referida obra,
donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.

19.-

(08-2016CI23060) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal
de les obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández,
14, ubicades al carrer Miguel Hernández, 14, consistents en rehabilitació i millora de
l’aïllament, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Miguel Hernández, 14, la bonificació del 90% de la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la comunicació
presentada el 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23060), per a la referida obra,
donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.

20.-

(08-2014LL34483) DENEGAR a Llar Unió Catalònia, SCCL la sol·licitud d’una
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres (exp. 08-2014LL34483), per a construcció d’un aparcament subterrani per a
vehicles, situat al subsòl de l’illa delimitada pels carrers dels Nou Barris, del Pla dels
Cirerers i de les Torres al Barri de Roquetes, atès que no es donen els requisits
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establerts a l’Ordenança fiscal núm. 2.1 d’aplicació per l’any 2014, reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, al seu article 7è relatiu a
bonificacions (circumstàncies socials -concretament pel que fa a obres o
instal·lacions que s’executin per iniciativa pública destinades a la promoció
d’aparcament públic) ja que la interessada és una societat cooperativa, no podent-se
entendre que les obres o instal·lacions s’han executat per iniciativa pública, sinó,
precisament per iniciativa privada.
21.-

(10-2017CI49820) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de
reforma interior de l’edifici del Banc de Sang i Teixits del passeig Taulat 92*116,
objecte del comunicat 10-2017CI49820 admès el 19 de setembre de 2017;
CONCEDIR al Banc de Sang i Teixits la bonificació del 70% sobre la quota de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres respecte a les obres referides
anteriorment; ja que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que es realitzen per una entitat pública empresarial,
en sòl qualificat d’equipament i per a construir un equipament dels inclosos a l’article
212 de les NUPGM. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

22.-

(20180001) EXCLOURE de la licitació que té per objecte la Implantació,
manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides,
denominat Bicing 2.0 per als anys 2018 a 2028, a la UTE “Tradisa Logicauto, S.L Bonopark, S.L.” i a la UTE “Acciona Facility Services, S.A - Sharebike AS –
Hourbike”, d’acord amb el previst per la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars del contracte, per no haver superat la primera fase del
procediment d'adjudicació; ADJUDICAR el contracte núm. 16003724, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, i
amb la seva proposició, a la UTE “Pedalem Barcelona” (CESPA CIA Española de
Servicios Públicos Auxiliares, S.A. i PBSC Urban Solutions Inc.), amb NIF
U87953758, per un import total de 162.966.451,10 euros, IVA inclòs (dels que
149.964.843,80 euros IVA inclòs es corresponen a la prestació del servei,
10.648.000,00 euros IVA inclòs a l’import màxim a assumir per l’Ajuntament en
concepte de vandalisme, i 2.353.607,30 euros IVA inclòs al cost de reposicions de
bicicletes a càrrec de l’Ajuntament), en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb
una baixa del 28,39%, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DISPOSAR a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import
adjudicació 134.683.017,44 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA
de 28.283.433,57 euros; ANUL·LAR part de l'autorització de despesa de l'esmentat
contracte per un import de 64.601.697,40 euros amb càrrec als Pressupostos i
Partides indicades 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. Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat.
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Districte de Sants-Montjuïc
23.-

(17PL16521) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del PGM per ajustar les
determinacions urbanístiques i d’ordenació de la Subzona 22AL, a la Zona Franca de
Barcelona, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes;
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
b) Proposicions

III) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
24.-

(M1519/7314) La Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell
Municipal acorda: Que el Govern municipal doni tot el suport jurídic, tècnic i polític
a les entitats, organismes i gestors culturals, afectats per la demanda del Ministeri
d’Hisenda de devolució dels imports corresponents a l’IVA de les subvencions
rebudes per aquests organismes, entitats i gestors culturals, els darrers anys. Que el
Govern municipal, a través dels seus serveis jurídics, presenti tots els recursos
pertinents per tal de demanar la suspensió de l’executivitat d’aquesta mesura així
com de totes les resolucions futures del Ministeri d’Hisenda que vagin en la mateixa
línia. Que el Govern municipal no faci efectiu el pagament d’aquests imports al
Ministeri en organismes en que tingui majoria al patronat, fins que hi hagi sentència
ferma i d’obligat compliment.
Del Grup Municipal Cs:

25.-

(M1519/7299) La Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell
Municipal acorda: Instar el Govern municipal a replantejar els elements empleats per
restringir el pas de vehicles a l’entorn de la Sagrada Família, per tal que la seguretat
sigui compatible amb una mobilitat eficient en transport públic.
Del Grup Municipal d’ERC:

26.-

(M1519/7305) La Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell
Municipal acorda: Instar el Govern municipal i l’ATM a incorporar altres inversions
previstes a la signatura del conveni de col·laboració previst entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità per a la connexió tramviària.
Aquestes accions pendents a la ciutat de Barcelona, vinculades a altres projectes de
ferrocarril metropolità com les línies 9-10, han de ser igualment susceptibles de
col·laboració i per tant comportar la mateixa assumpció de finançament per part de
l’Ajuntament de la ciutat.
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Del Grup Municipal del PSC:
27.-

(M1519/7317) La Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell
Municipal acorda: 1. Que la proposta del pressupost municipal dels Districtes pel
2018 inclogui un increment addicional del 3,5%, com a mínim, dels seus capítols 2 i
4 sobre el previst. 2. Que cada districte pugui decidir lliurement el destí d’aquest
increment pressupostari.
Del Grup Municipal del PP:

28.-

(M1519/7311) La Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell
Municipal acorda: Instar el Govern municipal a desenvolupar accions per reforçar la
Marca Barcelona i, entre aquestes, la de recuperar el projecte de creació de l’Agència
Marca Barcelona.
Del Grup Municipal de la CUP:

29.-

(M1519/7303) La Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell
Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern local a comunicar a tots els grups
municipal en un termini d’un mes l’estructura per venciments, per entitats financeres,
per tipus d’interès, i per import de tots i cadascun dels préstecs. Aquesta informació
serà accessible al portal de transparència i a la secció d’economia de l’Ajuntament de
Barcelona, i s’actualitzarà trimestralment. Segon.- Instar el Govern local a establir
mecanismes de transparència, participació i retiment de comptes permanents que
permetin un control democràtic continuat sobre l’endeutament, la despesa i la gestió
pública de manera que: a) Es posi a disposició de la ciutadania de Barcelona tota la
informació, fins al màxim nivell de detall, en format obert i treballable, sobre
l’endeutament (incloent-hi el detall de qui són els creditors, per quines quantitats,
amb quina finalitat i en quines condicions financeres) tant de l’Ajuntament com de
les seves empreses públiques. b) Es faciliti la comprensió d’aquesta informació per
mitjà d’eines didàctiques, campanyes comunicatives i processos d’educació popular.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

30.-

(M1519/7315) Que el Govern municipal convoqui els grups municipals per informar
i compartir les estratègies i les accions impulsades per incrementar la seguretat a
espais i edificis singulars i de gran concurrència pública davant l’amenaça d’atacs
terroristes, d’acord amb les decisions i recomanacions de la Junta Local de Seguretat.

31.-

(M1519/7316) Que el Govern municipal expliqui a la propera Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports, quines mesures urgents pensa prendre per aturar i revertir
l’augment continuat del nombre de persones sense llar a la ciutat de Barcelona des de
l’any 2015.
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Del Grup Municipal Cs:
32.-

(M1519/7300) Que el Govern municipal presenti en el termini d’un mes un pla
d’actuació amb coordinació amb els cossos de seguretat i serveis socials, davant la
situació dels venedors ambulants que es troben a prop del Mercat dels Encants i de
l’entorn de Glòries.
Del Grup Municipal d’ERC:

33.-

(M1519/7306) Que el Govern municipal presenti a la Ponència de Nomenclàtor dels
carrers de Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el
nom d’U d’Octubre a un espai públic significatiu de la ciutat, com a homenatge als
ciutadans i ciutadanes de Barcelona i del conjunt de Catalunya que el passat 1
d’octubre van defensar, de forma cívica i pacífica, escoles i equipaments per a
preservar el seu dret a decidir democràticament el futur del nostre país, davant la
violència repressora exercida per l’Estat espanyol.
Del Grup Municipal del PSC:

34.-

(M1519/7318) Que l’Ajuntament de Barcelona, independentment dels resultats del
dia 21 de desembre i posteriors acords, no formi part de cap plataforma municipal
que no reculli un ampli consens dels grups municipals, com l’adscripció a
l’Associació de Municipis per la Independència.

35.-

(M1519/7319) Que l’any 2018 es destini a l’àmbit de Cultura almenys el 30% de la
part dels recursos rebuts amb motiu de l’impost sobre estades turístiques que són
gestionats directament per l’Ajuntament de Barcelona. Que aquest fons asseguri la
consolidació dels projectes endegats i n’iniciï de nous en el marc dels objectius
generals de l’IET.
Del Grup Municipal del PP:

36.-

(M1519/7312) Que el Consell de Ciutat i Comerç elabori un dictamen per dotar
Barcelona d’una Campanya de Nadal per a l’any vinent que respongui als interessos
comercials dels barris de la ciutat i situï Barcelona com un destí de turisme, compres
i cultura de referència internacional.

37.-

(M1519/7313) Que el Govern municipal dugui a terme les accions necessàries per
acabar amb la proliferació de venedors il·legals (Top Manta, entre d’altres activitats)
a la plaça Catalunya i altres llocs comercials de Barcelona, així com per posar fi als
mercats il·legals existents a la ciutat com l’anomenat “mercat de la misèria”.
c) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

38.-

(M1519/7301) Quin és el posicionament del responsable del Govern municipal
davant la situació de que les famílies que no arriben al salari mitjà de la ciutat de
Barcelona, vegin incrementat el preu de les escoles bressol públiques on porten els
seus fills?
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Del Grup Municipal d’ERC:
39.-

(M1519/7307) Quines mesures té previst implementar el govern municipal per tal de
satisfer la demanda de sòl industrial a la ciutat de Barcelona?
Del Grup Municipal de la CUP:

40.-

(M1519/7302) A quina raó respon el fet que la Direcció i la Gerència de l’IM Parcs i
Jardins de Barcelona no ha fet els nous contractes de relleu a les persones de la borsa
de treball (generada de la mateixa OPO) a qui correspondria ser contractades tal i
com marca la legislació laboral per cobrir el % corresponent del rellevista fins a la
jubilació total del treballador o treballadora rellevat.

41.-

(M1519/7304) Per quin motiu el Govern municipal ha retirat la pancarta i ha deixat
d’il·luminar amb color groc fonts i edificis públics, quan són mostres de solidaritat
cap a persones que estan patint la repressió, i no es fa cap referència a partits polítics?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

IV) Mocions

V) Declaracions Institucionals
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