Secretaria General

COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 D'ABRIL DE 2019
ACORDS

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
33. –

(12/07) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de la
gestió de l'Escola Municipal de Música Nou Barris per al proper curs escolar 20192020, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres
Educatius Municipals de 7 de març de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de
l’entitat adjudicatària, Fundació Pro Escola de Música La Guineu, amb NIF núm.
G59052993, la despesa per un import total de 408.676,14 euros, import exempt d’IVA,
amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels pressupostos de 2019 i 2020, d’acord
amb el següent desglossament: l’import de 163.470,46 euros a càrrec del pressupost
2019 i l’import de 245.205,68 euros a càrrec del pressupost de 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte en l’exercici corresponent. DECLARAR la vigència de la garantia
dipositada per a fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant
l'execució de la pròrroga.

34. –

(210/10) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de
la gestió de l'Escola Municipal de Música Can Ponsic per al proper curs escolar 20192020, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres
Educatius Municipals de 27 de febrer de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de
l’entitat adjudicatària, L'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb NIF núm. G60073186, la despesa per un import total de 417.280,95 euros, import exempt d’IVA,
amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels pressupostos de 2019 i 2020, d’acord
amb el següent desglossament: l’import de 166.912,38 euros a càrrec del pressupost
2019 i l’import de 250.368,57 euros a càrrec del pressupost de 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte en l’exercici corresponent. DECLARAR la vigència de la garantia
dipositada per a fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant
l'execució de la pròrroga.
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
35. –

(01 OOFF2019) DECLARAR d’utilitat municipal les instal·lacions esportives municipals
de: CEM Parc de la Ciutadella, CEM Sant Sebastià; Camp municipal de Softbol, Estadi
municipal d’atletisme Joan Serrahima, Camp municipal d’Agility, Pavelló poliesportiu
municipal El Carmel, Pistes municipals tennis i pàdel Bon Pastor, CEM Claror, CEM
Sagrada Família, CEM Perill, Centre municipal Tennis Vall d’Hebron, CEM Turó de la
Peira, d’acord amb els informes i dictàmens que consten a l’expedient, als efectes del
que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns
Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI
corresponent a l’exercici 2019 i successius. I DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

36. –

(DP-2018-27272) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Gran de Sant Andreu núm. 343 amb el núm. del
codi d’activitat 150, formulada pel senyor Jose Rodríguez Garcia i, en conseqüència,
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap
classe a favor del titular de la concessió.

37. –

(DP-2019-27408) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Comte d’Urgell núm.146 amb el núm. del codi
d’activitat 316, formulada pel senyor Sergio Albiol Cortes i, en conseqüència,
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap
classe a favor del titular de la concessió.

38. –

(DP-2019-27440) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica SA (CIF B-82846817), la
transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del
45,86% de la concessió d’ús privatiu que ostenta la primera societat respecte el subsòl
de la finca municipal ubicada al carrer Valldonzella 14-28, destinada a les instal·lacions
de la subestació anomenada Valldonzella, atorgada per acord de la Comissió de
Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial en sessió de 13 de desembre de 2006, i
per l’acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos, en sessió de 20 de setembre de
2007, per tal de donar compliment a les previsions de laLlei 17/2007, de 4 de juliol,
que modificava la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de laLlei
24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric, subrogant-se la nova
concessionària en tots i cadascun dels drets i obligacions establerts al Plec de clàusules
reguladores de la concessió aprovat per els esmentats acords.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

39. –
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(20184264-L01) ADJUDICAR el contracte núm. 18002394L01 corresponent al Lot1 del
contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4
tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de
contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: 15 Furgonetes mixtes),
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amb un valor estimat d'1.096.500,00 euros, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient, a Alphabet España Fleet
Management, SA, amb NIF A91001438, per un import màxim de 798.618,15 euros (IVA
inclòs), d’acord amb la seva proposició que ha estat considerada l’oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat de la qual
660.015,00 euros corresponen al preu net i 138.603,15 euros a l’IVA, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document i tot
subordinant la seva realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos municipals. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent a 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.
40. –

(20184264- L02) ADJUDICAR el contracte núm. 18002394L02 corresponent al Lot2 del
contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4
tot terreny per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de
contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 2: Tot terrenys), amb un
valor estimat d'1.096.500,00 euros, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l’expedient, a Alphabet España Fleet Management SA, amb
NIF A91001438, per un import màxim de 259.696,01 euros (IVA inclòs), d’acord amb la
seva proposició que ha estat considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat de la qual 214.624,80 € corresponen al preu
net i 45.071,21 euros a l’IVA, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document i tot subordinant la seva realització al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent a la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització,
sempre i que 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.

41. –

(20184264) ALLIBERAR la quantitat de 268.450,84 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 18002394 que té per objecte el subministrament, en
la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 tot terrenys per a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública
sostenible i desglossat en dos lots, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Alphabet
España Fleet Managemaent SA, amb NIF A91001438, i retornar-lo a les partides i
exercicis que s'indiquen en aquest document.
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

42. –
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(02-2018LL11026) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres consistents en la construcció de centre docent, Institut d’Educació Secundària
(IES Angeleta Ferrer), de nova planta, amb planta soterrani i semisoterrani amb un
volum de planta baix, altell i dues plantes pis i un altre de 6 plantes pis al número 193-
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195 del carrer Marina, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any
2018; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de
la llicència amb número d’expedient 02-2018LL11026, donat que s’ajusta a allò
establert en l’apartat A1 de l’article 7.1A) de l’esmentada ordenança, en tant que les
obres s’executen en terrenys qualificats com a 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” , les obres consisteixen en la construcció d’un centre
docent i les promou el Consorci d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 84/2002
de 5 de febrer i definit com ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, creat per millorar la gestió educativa i fer-la més propera a
la ciutadania; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
43. –

(06-2012LL24278) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades
per Lluïsos de Gràcia a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 06-2012LL24278,
autoritzada el 4 d’octubre de 2012 per la Regidora del Districte, consistent en la
rehabilitació integral d’edifici existent entre mitgeres, destinat a equipament, per a
l’adequació dels seus espais, sense increment de l’edificabilitat; segons es descriu al
projecte visat pel COAC el 26 de juliol de 2012 (2012006671) i les modificacions
introduïdes el 28 de setembre de 2012, a la plaça del Nord, 7, de conformitat amb
l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2014 reguladora de l’ICIO; atès que
les obres realitzades consisteixen en la rehabilitació d’un edifici destinat a equipament,
inclòs en els supòsits previstos a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità. CONCEDIR a Lluïsos de Gràcia una bonificació del 65% de la
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres
realitzades a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 06-2012LL24278, essent
l’import abonat per l’ICIO de 10.728,38 euros -ja aplicada la bonificació del 65% sobre
un pressupost de 915.000.00 euros-, donat que es reuneixen les condicions previstes
per l’article 7è apartat 1. A) A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en
la seva redacció vigent per a l’exercici 2014; atès que aquestes obres varen ser
promogudes directament per una entitat sense ànim de lucre, l’entitat Lluïsos de
Gràcia, una entitat declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya, segons
resolució JUS/140/2009 del 29 de gener i inscrita en el Registre d’Associacions de
Barcelona, Secció 1ª amb el numero 21213, amb data 23 d’octubre de 1998. DONARNE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

44. –

(09-2018LL18850) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres per a la rehabilitació integral amb canvi d’ús de la nau B del recinte de l’antiga
fàbrica Fabra i Coats per destinar-la a equipament docent (Institut Martí Pous), als
terrenys situats al carrer Sant Adrià número 14-16 i de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1 de l’any 2018, CONCEDIR a Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació
del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada
per la concessió de la llicència, en data 17 d’octubre de 2018 (exp. 09-2018LL18850);
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es
tracta d’una obra promoguda i executada per iniciativa d’una entitat de caràcter públic
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(consorci), per a la rehabilitació integral amb canvi d’ús de la nau B del recinte de
l’antiga fàbrica Fabra i Coats per destinar-la a equipament docent (Institut Martí Pous);
i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Gràcia
45. –

(18PL16648) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit
discontinu dels sòls situats al passatge Mariner 12 (Jardins de Caterina Albert) i
Passatge Llavallol, 16 (Jardins de la Sedeta), districte de Gràcia; d’iniciativa municipal;
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la
seva aprovació provisional.

46. –

(19PL16698) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la
implantació d’una escola bressol i inclusió en el Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Gràcia) de les
finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; d’iniciativa municipal; EXPOSARLA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva
aprovació provisional.
Districte d’Horta-Guinardó

47. –

(18PL16612) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità, La Clota
reordenació; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i
SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
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 Demòcrata:
48. –

(M1519/11213) L’Ajuntament de Barcelona condemna la guerra bruta feta a través de
les anomenades Clavegueres de l’Estat i demana a la Fiscalia General de l'Estat que
investigui aquests fets fins a les últimes conseqüències.
Del Grup Municipal Ciutadans:

49. –
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(M1519/11215) Aquesta Comissió declara que el projecte de reforma de les Ramblas
requereix el màxim consens polític i social, i té que acordar-se amb les entitats que
representen a comerç i operadors que desenvolupin la seva activitat al passeig central,

5/8

i acorda instar al Govern municipal a no presentar el projecte executiu d'inici d'obres
fins que no s'ha aconsegueixi un acord majoritari amb tots els actors.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya:
50. –

(M1519/11218) Instar el govern municipal a iniciar els tràmits de cessió i adequació
urbanística de la finca municipal de la Teixonera a la Generalitat, per tal que es pugui
procedir a la construcció d’un nou edifici ambulatori de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

51. –

(M1519/11209) Reafirmar el compromís amb la proximitat i l’atenció especialitzada i
personalitzada des de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consorci de
l’Habitatge, als ciutadans i ciutadanes en matèria d’habitatge. Instar al govern
municipal a paralitzar qualsevol gestió que estigui realitzant amb l’objectiu de
centralitzar els serveis d’habitatge i eliminar oficines o serveis territorials.
Demanar al govern municipal que presenti un informe pel dimensionament adient dels
recursos personals a les oficines d'habitatge per poder donar els serveis necessaris als
ciutadans i ciutadanes amb la màxima qualitat. Exigir al govern municipal que, d’acord
amb els representants dels treballadors i treballadores, garanteixi la seguretat i el bon
funcionament de les Oficines d’Habitatge.
Del Grup Municipal CUP:

53. –

(M1519/11210) Posar els mecanismes necessaris perquè es pugui donar resposta,
acompanyar i atendre al conjunt de persones que arriben al CUESB, tenint en compte
la situació de vulnerabilitat amb la que es troben. Així doncs, fins que les
administracions competents no resolguin els problemes de coordinació entre els
diferents serveis, els treballadors podran desenvolupar la seva tasca de la millor
manera possible i responent a les necessitats de les persones ateses en tot moment,
sota els criteris compartits de protecció i acompanyament a les famílies i
específicament als infants.
Declaracions Institucionals

1.-
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L’Ajuntament de Barcelona, per acord del seu Consell Municipal, insta al Departament
de salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social a que continuï promovent: 1.- L’anàlisi de l’impacte de l'Estratègia Nacional de
Malalties Minoritàries en els últims 10 anys i, en conseqüència, actualitzi les seves
línies d'actuació a través d'un Comitè de Seguiment que integri la perspectiva dels
pacients i les Comunitats Autònomes per a implementar l'estratègia a nivell autonòmic
a través de plans que comptin amb una partida pressupostària específica. 2.- La
promoció de suport i recursos necessaris per agilitar l'ampliació de malalties
minoritàries i l'obtenció de fonts necessàries per al bolcat de dades en el Registre
Estatal. Garantint que els Registre Autonòmic de Malalties Estranyes o Minoritàries
estigui dotat amb els recursos humans suficients per a complir amb els objectius del
Registre Estatal. 3.- La promoció de la recerca en malalties minoritàries, compartint els
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resultats i afavorint la viabilitat i la sostenibilitat de les entitats i institucions que
investiguen en aquest àmbit així com establint sistemes d'incentius que fomentin la
col·laboració econòmica del sector privat i la societat civil. 4.- La integració al model de
Xarxes Europees de Referència al nostre Sistema Nacional de Salut per a garantir que
el coneixement viatgi en totes les unitats i hospitals del nostre país, impulsant la
participació dels CSUR en les Xarxes Europees de Referència (ERNs) així com informant
els especialistes mèdics sobre la seva utilitat. 5.- L’afavoriment de la implementació
d'un Model d'Assistència Integral efectiu que garanteixi l'accés en equitat a serveis
d'Atenció Primerenca, rehabilitació, logopèdia i atenció psicològica en malalties
agudes i cròniques. Per a això, a més, és fonamental la formació contínua dels
professionals en matèria malalties estranyes o minoritàries. 6.- L’aprofundiment en
l'impacte d'iniciatives com el Pla per al Diagnòstic Genètic, analitzant les rutes
assistencials i dotant-lo de finançament així com potenciar el diagnòstic precoç a
través d'un protocol d'atenció per a persones sense diagnòstic a la Comunitat. A més,
cal reconèixer l'especialitat de genètica clínica. 7.- La unificació dels processos de
valoració de la discapacitat i dependència per a evitar informes contradictoris,
repeticions de tràmits i valorar de forma més eficient la situació de la persona. És
fonamental implementar el barem CIF així i revisar les polítiques públiques de
dependència. A més, és necessari incloure dins del procediment un model d'informe
mèdic que inclogui la valoració del metge d'atenció primària i al qual tinguin accés els
equips professionals de valoració. 8.- La garantia d’ accés en equitat i igualtat a tots els
medicaments orfes contribuint l'harmonització dels criteris d'accés així com per la
unificació dels informes de valoració de medicaments. A més, cal desenvolupar el
primer Pla de Medicina Personalitzada o de Precisió integrant les malalties estranyes o
minoritàries i la perspectiva dels pacients. 9.- El compliment de la normativa que
garanteix els recursos educatius i sociosanitaris necessaris per a una educació
plenament inclusiva així com actualitzar els RD que regulen la prestació per fill a càrrec
amb malaltia greu. 10.- Que es doni suport al moviment associatiu amb l'increment
proporcional a les pujades del XV conveni de centres i serveis d'atenció a la
discapacitat de la partida pressupostària específica en els Pressupostos Generals de la
Comunitat per a complementar l'acció que realitza l'administració.
2.-

PRIMER.- Manifestem el ple suport a tots els processats: Antoni Molons, Joaquim Nin,
Jaume Clotet, Josep Ginesta, David Palanques, David Franco, Francesc Sutrias, Aleix
Villatoro, Amadeu Altafaj, Albert Royo, Natàlia Garriga, Pablo Raventós, Rosa Maria
Rodríguez, Francesc Fàbregas, Josué Sallent, Xavier Puig, Rosa Vidal, Meritxell Masó,
Núria Llorach, Frederic Udina, Montserrat Vidal, Vicent Sanchís, Saül Gordillo, Martí
Patxot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez, Josep Masolivé, Josep Maria Gispert,
Marta Garsaball i Daniel Gimeno. SEGON.- Denunciem la vulneració dels drets civils
dels encausats i expressem la determinació a avançar en la consecució dels objectius
polítics que defensem per les vies democràtica i pacífica.

3.-

La Comissió Conjunta de les Comissions Permanents del Consell Municipal de
Barcelona acorda: Primer.- Elevar a la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de
Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de
Neus Català i Pallejà a un espai públic de la ciutat. Segon.- Organitzar un programa
d’actes en memòria de les prop de 133.000 dones i infants i d’uns 20.000 homes que
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van patir la barbàrie feixista en el camp de concentració de Ravensbrück entre 1939 i
1945, coincidint amb el vuitantè aniversari de l’apertura del camp i en col·laboració
amb el Comitè Internacional de Ravensbrück i l’Amical de Ravensbrück. Tercer.- Iniciar
la col·locació a la ciutat de Stolpersteine o llambordins de la memòria en record i
homenatge a tots aquells barcelonins i barcelonines, de naixement o d’adopció, que
van ser víctimes del nazisme, en col·laboració amb les Taules de la Memòria Històrica
dels districtes, el Memorial Democràtic de Catalunya i el Consell de Participació
d’aquesta institució, que agrupa a les entitats memorialistes d’arreu del país. Quart.Fer arribar la present declaració tant a les entitats de Barcelona i del conjunt del país
que treballen per a recuperar i preservar la memòria històrica, com a les que ho fan en
favor de la cultura de pau i dels Drets Humans i Cívics.
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