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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 18 d'abril de 2017. 
 

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 (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
1.-  (M1519/6039) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Que el govern municipal a través de 

l'IMMB es doti d'un pla d'acció (dinamització i millores) amb recursos econòmics suficients per poder 
treballar amb paral·lel amb les associacions de paradistes per tal de mantenir la competitivitat dels 
mercats, especialment la dels mercats remodelats una vegada finalitzat el període de rellançament. - 
Que aquest Pla es faci d'acord amb els paradistes i es mantingui informat als Grups municipals i al 
consell rector dels mercats i que es presenti en aquesta Comissió en el termini de 4 mesos per tal que 
pugui començar a implementar-se el gener del 2018. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
2.-  (M1519/6011) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern Municipal -en el marc del 

pressupost de 2017 del Programa Shopping City de Turisme de Barcelona i amb la participació de les 
entitats que representen el comerç de la ciutat- desenvolupi una campanya per a promoure el comerç 
de la ciutat, seguint el model comercial diferenciat i propi de Barcelona, amb especial èmfasi en el 
comerç de proximitat. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/6050) La Comissió  d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: Elaborar, en el 

termini de 6 mesos i de manera consensuada amb els eixos comercials de la ciutat, una proposta de 
campanya de promoció comercial de cara al proper Nadal que serveixi per enfortir el teixit comercial i a 
la millora de l’autonomia financera dels eixos. Que aquesta campanya es presenti a la Comissió 
d’Economia del proper mes d’octubre. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

 
4.-  (M1519/6019) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Ordenar l'ocupació del domini públic per 

part de les empreses de guiatge per a poder exercir l'activitat al municipi de Barcelona, mitjançant les 
eines legals més adients, com podrien ser una ordenança, l'obtenció d'una llicència municipal o 
l'establiment d'una taxa. 2) Estudiar la viabilitat d'una taxa per utilitzar la via pública en el lloguer de 
bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal. Presentar les conclusions en aquesta Comissió en el 
termini màxim de tres mesos. 3) Treballar amb tots els instruments municipals possibles per a la 
internalització de les cues d'accés a recintes de concurrència pública. 4) Una taxa per l'ús dels espais 
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reservats per aparcaments d'autocars, gravant l'activitat i ús privatiu, així com regulant el nombre 
d'autocars turístics en determinades zones de la ciutat. Atès que, a diferència de les modificacions dels 
impostos locals, les taxes sí que són d'aplicació des de la seva aprovació i publicació, aquestes taxes 
s'inclouran abans de la revisió ordinària anual de les ordenances fiscals que pugui proposar el govern 
municipal. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 18 d'abril de 2017. 

 
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 (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
1.-  (M1519/6034) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 1. garantir 

que, mitjançant un acord de compra, permuta, cessió o lloguer amb la propietat, la Sala Granados i 
l'edifici on està ubicada, a l'avinguda Tibidabo, 18, del barri de Sant Gervasi - La Bonanova, sigui un 
equipament públic cultural dedicat a la música. 2. Treballar per què la Sala Granados sigui un 
equipament públic cultural de referència catalana i mundial en la preservació de la memòria de 
l'insigne compositor Enric Granados i del talent creatiu dels seus deixebles i els músics que han 
continuat el seu llegat. 3. Treballar el projecte de rehabilitació de l'edifici i la definició dels usos de 
l'equipament conjuntament amb els veïns i veïnes i la plataforma "Salvem la Sala Granados". 

 
Del Grup Municipal Cs: 

2.-  (M1519/6010) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal 
presenti en el termini de 3 mesos: - El diagnòstic dels hàbits de lectura dels nens, adolescents i joves a 
la ciutat de Barcelona. - El Pla de foment de la lectura destinats als nens, adolescents i joves. Aquest 
pla hauria de coordinar-se amb les AMPAS, AFAS, Consorci d'Educació i el Consell de la Joventut. - 
En el marc del Festival Mon Llibre, dirigit al públic infantil i juvenil, que es reservi un espai perquè les 
escoles puguin participar. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

3.-  (M1519/6046) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Consorci d'Educació de 
Barcelona i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona a: Que un comitè d'experts estudiï la possibilitat 
d'anar avançant cap a l'obligatorietat d'estar al dia de les vacunes per tal de poder accedir a les 
escoles bressol públiques. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

4.-  (M1519/6016) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Fer valer la relació 
contractual entre els/les artistes i qui contracti els seus serveis descrita en el manual de bones 
pràctiques de contractació en el sector musical pel que fa als espectacles que promogui l'Ajuntament. 
2. Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de bones pràctiques de 
contractació en el sector musical en els espectacles públics del poble, incentivant l'aplicació del 
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manual per part de promotors privats i associacions culturals, si cal subvencionant projectes que ho 
requereixin. 3. Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació femenina. 4. Vetllar 
per la dignificació de la professió dels i les professionals del sector musical. 

 
 Declaracions Institucionals 
 
5.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. L’Ajuntament de Barcelona reconeix la 

llarga i històrica trajectòria social vinculada al món acadèmic de les Residències d’Estudiants i 
Col·legis Majors i la importància que han tingut en una ciutat com a Barcelona que aspira a ser un 
referent en educació i coneixement. 2. L’Ajuntament treballarà amb el sector per fomentar les bones 
pràctiques i la millora continuada d'una oferta de provada utilitat pública. 3. L’Ajuntament es 
compromet a acompanyar el sector de les Residències d’Estudiants i Col·legis Majors en la seva 
demanda d’una regulació per part de les Administracions competents que permeti el compliment de la 
seva particular funció en benefici de la comunitat educativa i de la ciutat en general. 

 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar suport a les reivindicacions de 

la Plataforma Trans*Forma la Salut així com al moviment trans de la ciutat descrites al preàmbul 
d’aquesta Declaració. Segon.- Donar suport al Decàleg descrit en aquesta Declaració: - Existeixen 
altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la societat occidental actual: 
home/dona. La condició trans no és una patologia, és una condició tan antiga com l’ésser humà que 
ha enriquit totes les societats que l’han considerat respectat com actiu. – Entre els drets humans 
bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure desenvolupament personal que inclou la identitat 
de gènere. Cadascú construeix aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la 
societat i l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici contra la 
llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida. – S’ha de protegir la llibertat de les persones 
menors d’edat (de 0 a 18 anys) per desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva 
identitat, prevenint la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats diverses en la seva 
educació. – El model sanitari d’atenció a les persones trans ha de ser no patologitzador i 
desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i proporcionar-li instruments 
(com poden ser acompanyament psicològic, tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la 
construcció de la seva identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions. – L’accés a aquests 
recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions. L’administració no pot ni obligar (e.g. 
en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. negant la condició de trans amb un diagnòstic) l’ús d’algun 
d’aquests recursos. – Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans ha de 
rebre formació específica de sensibilització. En particular els professionals del sistema sanitari, que a 
més han de tenir coneixements sobre la diversitat de gènere i dels processos de transició. – Els 
membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació, desenvolupament i avaluació de 
qualsevol projecte que tingui a veure amb el col•lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, 
etc. – Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han de comptar 
amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, persones privades de llibertat, amb 
diversitat funcional, persones migrades (també de sol•licitants d’asil), persones a l’entorn del treball 
sexual, persones amb malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), persones sense 
recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen a ètnies minoritàries, 
persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres. – Igualtat efectiva a l’accés a una vida 
digna garantint l’accés al mercat laboral en igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de 
l’opinió distorsionada i negativa que es té de les persones trans. – Com a col•lectiu estigmatitzat, 
estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilitat i que 
aquesta sigui responsable, veraç i positiva. Tercer.- Implementar mesures o protocols per integrar les 
persones trans de Barcelona en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en 
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la línia descrita en la Declaració. Quart.- Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de 
menors trans en les escoles i instituts de Barcelona, així com altres equipaments municipals, des del 
respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en la línia 
descrita en la Declaració. Cinquè.- Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència 
transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal. Sisè.- Traslladar el contingut d’aquesta 
moció al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Parlament de Catalunya. Setè.- 
Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de  19 d'abril de 2017. 

 
Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (011/2017 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Boris Valls Guardiola, la 
compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou 
nomenat 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%, en virtut de la resolució del Regidor del Districte de 30 de juliol de 
2015- i l’activitat privada per compte propi en l’àmbit dels serveis de publicitat i les relacions públiques. 
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.-  (20164274) ADJUDICAR el contracte núm. 16003999, que té per objecte el subministrament, en la 

modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius, destinats al servei de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres, d’acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import màxim de 820.905,62 euros, IVA inclòs, a 
Alphabet España Fleet Management SA, amb NIF A91001438, de conformitat amb la valoració 
continguda en l'expedient i d'acord amb la seva proposició. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: import net d’adjudicació, 678.434,40 euros; i 
import de l'IVA, 142.471,22 euros, al tipus del 21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels 
pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023; disposició condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els esmentats pressuposts. 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 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. 

 
3.-  (2016/1260) APROVAR inicialment el Reglament Municipal sobre el Registre d’enquestes i estudis 

d’opinió; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
4.-  (478/17) APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona; 

SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de tres mesos, de conformitat amb el que disposa 
l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal, i a debat dels Consells de Barri. 
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Part d’impuls i control 

Proposicions / Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 
5.-  (M1519/6026) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que s'ajorni l’entrada en vigor del fitxer anomenat "Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers 
Interns de la Guàrdia Urbana" fins que es disposi de la resolució per part de l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i en tot cas, s'assegurin les garanties de que es respecten els drets de protecció 
de dades personals de les persones afectades i els nivells de seguretat que garantiran el seu 
tractament. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
6.- (M1519/6083) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que el govern municipal iniciï una investigació interna sobre els fets ocorreguts l'any 2008 
relatius a la difusió, per part d'un caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'imatges amb contingut 
sexual d'una agent del mateix cos; així com de les decisions preses pels seus superiors policials i 
polítics, per tal de depurar les responsabilitats a tots els nivells, tant policials com polítiques. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Es fa constar que les Proposicions amb contingut de Declaració Institucional 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 BnComú: 

 
7.-  (M1519/6070) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1. Refermar la seva defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a principis 
rectors d'un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de la persona i fomenti la 
justícia global. 2. Condemnar l'ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris 
palestins i l'espoli, explotació, destrucció i esgotament de les riqueses i recursos naturals palestins, 
incloses les terres i l'aigua i es compromet a evitar que l'Ajuntament de Barcelona tingui qualsevol 
tipus de complicitat amb aquesta ocupació, violació de drets humans i espoli de recursos. 3. Explorar 
vies per poder aplicar el principi d'extraterritorialitat a través de mecanismes de contractació i compra 
pública que introdueixin criteris de responsabilitat internacional i respecte amb els Drets Humans. 4. 
Emplaçar a la Generalitat a impulsar amb les autoritats locals i federacions de municipis de Catalunya 
una taula intergovernamental per a estudiar mesures -com criteris de compra pública i clàusules 
específiques en els plecs de contractació- perquè les empreses respectin els drets humans. 5. Adherir-
se a la Resolució 359/XI sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per a les empreses 
catalanes que operen a l'exterior que va aprovar el Parlament de Catalunya el passat 3 de novembre 
en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, en els mateixos termes en què es va aprovar. I així, 
instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans del 3 de juliol, els treballs per crear i desplegar un 
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centre d'estudi i d'avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l'exterior 
que disposi d'instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l'àmbit dels drets 
humans per part de les empreses, amb participació de la societat civil, del Govern i del Parlament 
mateix. 6. Treballar amb les institucions competents, les organitzacions de la societat civil i 
Observatoris independents en matèria de protecció i defensa dels drets humans per estudiar, garantir, 
avaluar i certificar la implementació dels acords 2, 3, 4 i 5. 7. Demanar al govern de l'Estat, a la 
Generalitat de Catalunya i a l'Alta representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de 
Seguretat, Federica Mogherini, el desenvolupament de mesures per evitar la complicitat amb 
l'ocupació i fer complir el Dret internacional dels Drets Humans i el Dret internacional Humanitari. 8. 
Reconèixer la legitimitat d'iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la societat civil 
palestina i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari 
a Palestina. En aquest sentit, tal i com afirma l'Alta Representant de la Unió Europea per als Afers 
Exteriors i Política de Seguretat, mantenir la fermesa i el compromís en la protecció de la llibertat 
d'expressió i llibertat d'associació d'acord amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
inclusivament pel que fa a les accions de solidaritat que es duguin a terme en aquest territori, 
específicament per aquelles que lluiten per finalitzar l'ocupació i colonització de totes les terres àrabs 
ocupades al juny de 1967 i destruir el Mur; reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-
palestina d'Israel per a una total igualtat; i respectar, protegir i promoure el dret de les refugiades 
palestines de tornar a les seves cases i propietats tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions 
Unides. 9. Traslladar aquests acords a l'Alta representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i 
Política de Seguretat, al govern de la Generalitat, al govern de l'Estat, a l'ambaixada d'Israel i 
l'ambaixada de Palestina. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

 
8.-  (M1519/6022) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1) Mostrar el seu suport a l'aixecament del bloqueig econòmic, comercial i financer que el 
govern dels Estats Units d'Amèrica manté contra Cuba. 2) Fer arribar al Govern de la Generalitat la 
necessitat que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units d'Amèrica expressin la 
condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, comercial i financer a Cuba, així com a encoratjar-
los a derogar, al més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli. 3) Fer arribar aquests acords als 
consolats de Cuba i Estats Units a Catalunya. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 19 d'abril de 2017. 

 
Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (01-2015CD27726) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres de millora 
a realitzar, entre les quals hi ha les d’instal·lació d’ascensor al c/ Nou de sant Francesc núm. 27 i,  de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del 
c/ Nou de Sant Francesc núm. 27, per les esmentades obres d’instal·lació d’ascensor, una bonificació 
del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del 
comunicat d’obres, del 21 de maig de 2015, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert 
en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. 
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 
3.902,75 euros, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 3.512,47 euros, 
quedant només obligat a pagar 390,28 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat  a l’institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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2.-  (01-2015CD54582) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres de 

substitució d’ascensor  i eliminació de barreres arquitectòniques en planta baixa, per tal de millorar 
l’accessibilitat a la finca del passeig Colom 7 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 
2015, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del pg. Colom 7, per les esmentades obres de 
substitució d’ascensor en la finca i eliminació de barreres arquitectòniques en planta baixa del passeig 
Colom 7, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada per l’admissió del comunicat d’obres, del 30 de setembre de 2015, per a la seva realització, 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació 
de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 
construccions i obres que ascendeix a 1.496,27 euros, es redueix en un 90%, la qual cosa representa 
una bonificació de 1.346,64 euros, quedant només obligat a pagar 149,63 euros per aquest concepte. 
DONAR-NE trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (10-2012LL01905) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de reforma i 

ampliació d’habitatge unifamiliar protegit  realitzades al carrer Clot 2A sota l’empara de la llicència 
d’obres majors 10-2012LL01905, atorgada el 27 de novembre de 2013; CONCEDIR a la mercantil 
Xilest, SL  la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; 
donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que les obres es realitzen sobre edificis o locals urbanísticament protegits amb un nivell de 
protecció C; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4.-  (20180001) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’implantació, manteniment i gestió 

del servei de transport mitjançant bicicletes compartides, denominat Bicing 2.0, per als anys 2018 a 
2028, amb núm. de contracte 16003724, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 227.568.148,50 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 següent desglossament: pressupost net 188.072.850,00 
euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 39.495.298,50 euros; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 de la TRLCSP. 

 
5.-  (17pl16465) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació i regulació d’un equipament 
situat en el front del carrer de Besiberri, en l’Illa Q del Turó de la Peira delimitada pels carrers d’Aneto, 
d’Inca, del Montsant i de Besiberri, d'iniciativa municipal, i EXPOSAR-LA al públic el termini d’un mes. 

 
Part d’impuls i control 

Proposicions / Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 
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 Del Grup Municipal PP: 
 
6.-  (M1519/6064) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal a 

augmentar la dotació pressupostària, en el present exercici i següents, per tal de garantir el cobriment 
de la Ronda de Dalt en tots els seus trams, retornant al projecte consensuat amb els veïns i veïnes, 
que va tenir el vot favorable de tots els partits en el mandat passat. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

7.-  (M1519/6043) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: a) Rebutjar la manca de cap 
compromís creïble respecte a les inversions i el calendari que posi fi a la situació insostenible de La 
Sagrera per part del govern espanyol. b) Constatar per enèsima vegada la nul·la voluntat del govern 
espanyol de mantenir un nivell d'inversions en matèria d'infraestructures i, especialment, a rodalies. c) 
Refermar el compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb la recuperació de la plena sobirania política 
i econòmica per tal de poder gestionar les infraestructures pròpies i planificar les inversions 
necessàries. 

 
  
 


