
 
 

Secretaria General 

 

CCP 4/19  1/17 
 

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

 
 

I) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 

 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 
1. –  (M1519/11211) Que comparegui el màxim responsable municipal en matèria 

d’habitatge per tal d’informar sobre el balanç de construcció d’habitatge de lloguer 
assequible a solars municipals de la ciutat de Barcelona, així com de l’estat de la mesa 
d’emergència. I que durant el transcurs de la Comissió se’ns faciliti també la informació 
per escrit. 

 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
2. –  (M1519/11202) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per tal de donar 

compte del nombre i detall de les acusacions particulars en les què s’ha personat 
l’Ajuntament de Barcelona, així com la relació d’advocats, els seus honoraris, el 
procediment d’encàrrec, l’òrgan judicial, la data de personació i l’estat de tramitació, 
des de l’1 de juliol de 2015 fins a la data de resposta; i al mateix temps, informar sobre 
les acusacions retirades pel Govern en el mateix període 2015-19.Sol·licitem disposar 
d’una còpia per escrit de la resposta en la mateixa sessió de la Comissió. 

 
II) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 

 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

3. –  (18-OR000008-9-10) RATIFICAR els Decrets de l'Alcaldia, de 16 de novembre 
(S1/D/2018-2734), 17 de desembre (S1/D/2018-2953), 24 de desembre de 2018 
(S1/D/2018-3251), que aproven les modificacions del dimensionament de llocs de 
treball, de conformitat amb l'autorització conferida a l'Alcaldia per acord del Plenari del 
Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, en relació al període transitori 
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establert per a la confecció de la relació de llocs de treball. MANTENIR en els trasllats la 
forma d'ocupació dels titulars als respectius llocs de treball. 

 
b) Propostes d'acord 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

4. –  (20190068) APROVAR l’expedient 20190068 de reconeixement de crèdit per un import 
de 22.765,92 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
Vitrulan SL, amb CIF B66668138, despeses realitzades l’any 2018 i no reconegudes en 
l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 22.765,92 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de Vitrulan SL amb CIF B66668138. 

   
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

5. –  (AS 2019-04/12 ) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació EIT 
Urban Mobility; ACCEPTAR els seus estatuts, segons la documentació adjunta. 
FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació per a la 
signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 
l’efectivitat d’aquest acord. 

   
6. –  (AS 2019-04/13 ) APROVAR l’afiliació com a soci a la World Tourism Cities Federation, 

una organització internacional no governamental, sense ànim de lucre, per a la 
consulta i la cooperació entre les principals ciutats turístiques del món.ACCEPTAR els 
estatuts que regeixen la organització internacional no governamental, World Tourism 
Cities Federation.SOL·LICITAR a la Secretaria del World Tourism Cities 
Federation  l’admissió com a soci.FACULTAR el/la Regidor/a competent en la matèria 
per a la signatura dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i 
efectivitat d’aquest acord. 

   
7. –  (EM 2019-04/09) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, 
els acords següents: APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 
consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2018, 
integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. APROVAR els corresponents informes de 
gestió. APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2018 pels administradors respectius. 
APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de 
desembre del 2018, segons document que consta a l’expedient. 

   
8. –  (EM 2019-04/10 ) DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració 

de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de 
la societat municipal Cementiris de Barcelona, SA, en la sessió de 27 de març de 2019, 
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relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 dels 
estatuts de Cementiris de Barcelona, SA, amb el redactat que consta a l’expedient 
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització 
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió 
de Govern del dia 26 de juliol de 2018 i d’altres modificacions relatives a la durada de 
la societat, la composició, forma de deliberació i presa de decisions del seu Consell 
d’Administració i nomenament o cessament del Director General. 

   
9. –  (EM 2019-04/11 ) DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració 

de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de 
la societat municipal Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), en la sessió de 27 de març 
de 2019, relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de Parc 
d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), amb el redactat que consta en l’expedient 
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització 
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió 
de Govern del dia 26 de juliol de 2018. 

   
10. –  (EM 2019-04/15 ) SUBSTITUIR la representació de l’Ajuntament de Barcelona com a 

membre del Consell d’Administració de la societat amb participació minoritària 
municipal GL EVENTS CCIB, SL, per la societat municipal Barcelona de Serveis 
Municipals S.A.  i, en conseqüència, PROPOSAR a la Junta d’accionistes de GL EVENTS 
CCIB SL el  cessament de l’Ajuntament de Barcelona com a membre del Consell 
d’Administració de GL EVENTS CCIB SL, i el nomenament de la Societat municipal 
Barcelona de Serveis Municipals S.A com a membre del Consell d’Administració de GL 
EVENTS CCIB SL. FACULTAR la Directora General de Barcelona de Serveis Municipals, SA 
per a què pugui efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 
acord. 

   
11. –  (DP-2018-27160) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni 

dels Ens Locals, desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada 
en el carrer Aiguablava núm. 121-127, grafiada en el plànol annex; ADSCRIURE al 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR respecte 
l’esmentada finca un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per 
un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a destinar-la a la ubicació i 
gestió de l’Institut Tecnològic de Barcelona (iTec) per tal de cobrir les necessitats en 
educació post-obligatòria en relació a la formació orientada a les noves tecnologies; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 
acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar 
el present acord. 

   
12. –  (DP-2018-27219) DECLARAR, a l'empara de l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, desafectada 
del domini públic la finca resultant FR3 del Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial 
Urbanístic i de Millora Urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels 
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sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Zamora, 
Almogàvers i Joan d’Àustria, districte d’activitats 22 Barcelona, de propietat municipal, 
grafiada al plànol annex; ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca 
desafectada; CONSTITUIR respecte l’esmentada finca un dret real de superfície a favor 
de la Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 
gratuït, per a destinar-la a la ubicació i gestió d’una escola de nova construcció de dues 
línies d’educació infantil i primària anomenada “Auditori”; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions 
o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret 
de superfície d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; 
INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

   
13. –  (MO 241/19) RESOLDRE les al•legacions formulades durant el període d’exposició 

pública de la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública, aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
celebrada el dia 12 de febrer de 2019, pels motius exposats a l’informe de l’Institut de 
Cultura que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la modificació de 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública; 
PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
web municipal. 

   
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

14. –  (2019/239) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2019 a les ciutadanes, 
ciutadans i entitats que proposa el Plenari del Consell Municipal i els respectius 
Consells de Districte, segons document annex, com a mereixedors d’aquest guardó per 
la seva contribució al foment de la participació i al desenvolupament dels valors cívics a 
la nostra ciutat. 

   
15. –  (2019/230) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola d’Adults de la Verneda-

Sant Martí, pels seus més de 40 anys de treball en favor de la vida comunitària al barri 
de la Verneda, mitjançant el foment de l’aprenentatge i el voluntariat. 

   
16. –  (20190171) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Julio Lázaro Pernas López 

per la seva dilatada  i prolífera dedicació professional des de les responsabilitats 
municipals lligades a la gestió de l’esport de Barcelona, com també per la seva 
trajectòria esportiva complementària dedicada fonamentalment a l’esport federat i 
olímpic. 

   
17. –  (341/2019) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 

2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 
municipal. 
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18. –  (022/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, amb TIP 26.374, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la 
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 de 
setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret 
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la 
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari 
en data 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de 
juliol de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del 
present Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència 
d’aquest, tot i que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta 
concessió de medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27 de 
juny de 2018. 

   
19. –  (023/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, amb TIP 25.406, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la 
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 de 
setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret 
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la 
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Guardia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari 
de 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de juliol 
de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del present 
Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència d’aquest, tot i 
que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta concessió de 
medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb anterioritat a 
la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27 de juny de 
2018. 

   
20. –  (78/2019) APROVAR l’expedient 78/2019 de reconeixement de crèdit per un import de 

8.881,40 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
Civilsite SLP, amb NIF B65137812, despeses realitzades l’any 2018 i no reconegudes en 
l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 8.881,40 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de Civilsite SLP, amb NIF B65137812. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

21. –  (19SD00016PE) Primer.- RESOLDRE les al.legacions presentades durant el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe tècnic-jurídic 
de data 10 d’abril de 2019 que consta incorporat a l’expedient.Segon.- APROVAR 
definitivament el document del “Pla Estratègic del Nou Model del Zoo de Barcelona: 
una mirada cap al futur” promogut i redactat per la Direcció del Parc Zoològic de 
Barcelona, d’acord amb el nou redactat a la pàgina 56 del document. 

   
22. –  (17SD0332NT) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial de la modificació de  l’Ordenança sobre Protecció, la 
Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 33.bis, que té per 
objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI, en 
els termes que consten en l’informe de la Direcció de Serveis dels Animals. APROVAR 
definitivament l'esmentada modificació de l’Ordenança, d’acord amb el text articulat 
que consta a l’expedient. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a 
la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats 
als efectes oportuns. 

   
23. –  (00184-02-18, 00187-05-19, 00188-09-19 i 00191-03-1) APROVAR la incorporació al 

Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels 
següents exemplars, els quals, per les seves característiques peculiars de bellesa, 
raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’unes noves fitxes, 
corresponents als següents arbres: -  Tipuana tipu, ubicat a la Plaça de Carles Buïgas, al 
Districte de Sants – Montjuïc, Número d’expedient 00191-03-19. -     Araucaria 
cunninghamii, ubicat als Jardins de la Tamarita, al Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi,  Número d’expedient 00187-05-19. -  Cocculus laurifolius, ubicat als Jardins del 
Palau Robert del Districte de l’Eixample, Número d’expedient 00184-02-18. -  Cedrus 
libani, ubicats als terrenys de les antigues casernes militars de Sant Andreu, ubicats al 
carrer de Fernando Pessoa, 59, al Districte de Sant Andreu, Número d’expedient 
00188-09-19. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

   
24. –  (19SD0038CO) APROVAR el preacord/acord de Conveni Col·lectiu, incloent l’acord 

d’estructura i Relació de Llocs de Treball, de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, aprovat inicialment pel Consell d’Administració de Parcs i Jardins el 25 de 
març de 2019 i subscrit el 27 de març de 2019 entre la representació del Comitè 
d’Empresa i la representació de Parcs i Jardins. RATIFICAR els efectes produïts pel 
Conveni des de la seva signatura. TRAMITAR per part de l’òrgan gestor el seu registre, 
publicació i dipòsit davant dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Coneixement. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

   
25. –  (EM 2019-04/14 ) ACORDAR, a l’empara de l’article 368 del Text Refós de la Llei de 

Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en 
endavant TRLSC), la dissolució de la “Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística 
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SA”, que passarà a denominar-se “Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”. 
ACORDAR deixar sense efecte el paràgraf tercer l’article 28 dels Estatuts Socials de la 
“Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A.” el qual disposa que en cas de 
dissolució la liquidació quedarà a càrrec dels administradors. CESSAR, de conformitat a 
l’article 374.1 del TRLSC els/les membres del Consell d’Administració, la secretària no 
consellera i el director general, aprovant la seva gestió de tots ells. REVOCAR, en 
particular, les facultats conferides mitjançant escriptures públiques atorgades davant el 
Notari de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat en dates 26 d’octubre de 2012 sota el 
número 2295 del seu protocol i 21 de gener de 2016, sota el número 117 del seu 
protocol, així com l’escriptura d’apoderament per a plets atorgada en data 20 
d’octubre de 2010 davant el notari de Barcelona Sr. Pedro Lecuona Ortuzar, sota el 
número 2081. NOMENAR liquidadora de la societat “Barcelona Gestió Urbanística, SA, 
en liquidació” la Sra. Aurora Lopez Corduente, amb les facultats previstes a l’article 375 
i concordants del TRLSC. APROVAR l’inventari i el balanç de la societat referenciat a la 
data de 26 d’abril de 2019 com a data de dissolució.  APROVAR la simultània i 
immediata liquidació, amb el corresponent informe que consta a l’expedient. APROVAR 
el balanç final de liquidació. APROVAR la quota de liquidació xifrada en 1.623.636,69 
euros tal i com resulta del balanç final de liquidació, i satisfer-la en efectiu a 
l’Ajuntament de Barcelona com soci únic de la societat. DECLARAR la successió 
universal de l’Institut Municipal d’Urbanisme, ens instrumental de gestió directa de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els drets i obligacions de la societat municipal 
“Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”, en coherència amb l’acord de la 
Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, que atribueix a l’Institut Municipal 
d’Urbanisme totes les tasques que fins aleshores desenvolupava la Societat Municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, així com la de subrogació dels recursos humans i 
materials de dita mercantil. 

   
26. –  (18PL16644) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de 
Millora Urbana del recinte de Mercabarna; promogut per Mercados de 
Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna). 

   
Districtes de Nou Barris i Sant Martí 
 

27. –  (18PL16634) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità del sector Prim; 
d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 
tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de 
Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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Districte de Ciutat Vella 
 

28. –  (18PL16636) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació d'un local comercial 
de venda de roba confeccionada superior a 2.500 metres quadrats d'acord amb el 
PECNAB, situat al carrer Pelai 54; promogut per C&A Modas SLU. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

29. –  (18PL16632) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament 
docent situat al passeig de l'Exposició 5-23, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 
municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
Districte de Gràcia 
 

30. –  (18PL16630) 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 situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
Districte d’Horta-Guinardó 
 

31. –  (19PL16680) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit 
Llobregós - Can Mateu; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient 
i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de Nou Barris 
 

32. –  (19PL16681) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana dels 
equipaments comunitaris situats a l’entorn de la Masia de Can Valent i modificació 
puntual de la fitxa de patrimoni de l’element número 2889 del Pla Especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l’àmbit del Districte 
de Nou Barris, d’iniciativa municipal. 
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III) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) 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 2019-2020, 
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 2019-
2020, 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. G-
60073186, 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. 

   
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 
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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. –  (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), 
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 
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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. –  (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-
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, 
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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. DONAR-NE  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 
(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 
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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; EXPOSAR-LA 
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. 
      
c) Proposicions 

 
IV) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 
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. –  (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, 
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. 
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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, posi les mesures possibles per garantir la seguretat i el bon 
funcionament de les Oficines d’Habitatge. 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
52. –  (M1519/11204) Constatar el caràcter esbiaixat i sectari de les subvencions directes de 

l’Ajuntament concedides a entitats ideològicament afins al Govern Municipal. 
 
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 l’Ajuntament no 
resolguin els problemes de coordinació entre els diferents serveis d’atenció a les 
persones a la ciutat, 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 de protecció i acompanyament a les famílies i específicament als 
infants. 
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 

 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 
54. –  (M1519/11212) Que el Govern municipal de la ciutat ens informi, en aquesta comissió i 

també per escrit, sobre el nombre de persones que exerceixen la venda ambulant 
il·legal a la ciutat de Barcelona, quantes han aconseguit entrar en el programa 
d’inserció laboral dut a terme per l’actual govern de la Sra. Colau i en quin estat de 
concreció es troben les propostes d’intervenció sorgides de la taula 
interadministrativa. 
 

55. –  (M1519/11219) Que es faci una nova regulació de la DUM (distribució urbana de 
mercaderies). 1.- Que es promoguin punts de recollida de les entregues del comerç 
electrònic o d’altres modalitats que estiguin situats en els eixos comercials i en 
equipaments públics com per exemple en Mercats municipals. 2.-Que es generi 
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atracció cap al comerç tradicional i sinergies entre les modalitats de comerç promovent 
una cultura del consum fonamentada en valors de sostenibilitat medioambiental 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
56. –  (M1519/11216) Instem a l'Ajuntament de Barcelona, per a realitzar totes les gestions 

oportunes per tal que la comissaria de plaça Catalunya s'obri de forma immediata. 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya: 

 
57. –  (M1519/11221) Instar el govern municipal a realitzar els canvis normatius que siguin 

necessaris per tal de permetre la reobertura de la piscina de la Torre de les Aigües, 
popularment coneguda com a Platja de l’Eixample, per al seu ús cívic i veïnal. 
 
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya: 

 
58. –  (M1519/11203) Acceptar proves documentals (fotografies, vídeos o altres models de 

verificació no oficials però versemblants) per acreditar les activitats realitzades 
anteriorment per la persona optant a una llicència d’ocupació de la via pública per 
exercir l’activitat d’estàtua urbana, o vivent, a la Rambla de Santa Mònica, amb igual 
valor que les certificacions oficials. 
 

59. –  (M1519/11214) Reclamar a la Regidoria de Mobilitat, en tant que màxim responsable 
de l’empresa TMB, a complir amb el RD 396/06 amb les millores de la normativa 
europea 251/03 i 2015/c, a assegurar que es compleixen les demandes dels 
treballadors i treballadores de Metro de transparència, tal i com indica el dictamen de 
l’APCAT CNS 64/2018 del 31-1-19 a instància de la pròpia TMB, i fer-les extensives a 
tots els treballadors/es d’empreses externes que desenvolupen la seva tasca a TMB. 
També a garantir l’accés a tota la informació adient per desenvolupar sense perill les 
necessàries tasques de manteniment, atenció mèdica preventiva i protocols d’actuació 
per tots els treballadors/es que puguin estar afectats o que hagin estat exposats a 
l’amiant. Finalitzar l’inventari correctament i  els plans pel l’eliminació tot l’amiant, que 
inclogui data límit per desamiantar, de forma urgent i sempre amb el màxim diàleg i 
acord amb els treballadors/es. 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
60. –  (M1519/11206) Que el Govern Municipal convoqui, de forma immediata, el fons 

extraordinari d’ajudes d’emergència social per a famílies amb infants i adolescents fins 
a 16 anys per a l’any 2019, donant compliment a les recomanacions de la Síndica de 
Barcelona.    
 

61. –  (M1519/11205) Que el Govern Municipal condemni l’assalt de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) a la Seu de la Comissió Europea i del Parlament Europeu de Barcelona 
el passat dia 1 de febrer. 
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d) Preguntes 
 

Del Grup Municipal Ciutadans: 
 

62. –  (M1519/11220) Què ha passat amb les persones amb risc d'exclusió social que es 
trobaven al tristament conegut com el "Mercat de la Miseria" i van ser desallotjades a 
finals del mes passat? 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya: 

 
63. –  (M1519/11217) Per quins motius el govern municipal no ha garantit la continuïtat del 

projecte Espai Mescladís, que des del 2010 gestionava un espai del Pou de la Figuera, 
promovent la inserció laboral i la cohesió social al barri? 
 
Del Grup Municipal CUP: 

 
64. –  (M1519/11208) En quin estat es troben els següents acords i per què no s’estan duent 

a terme?- Que l’ajuntament es personi com acusació particular en les diferents 
agressions de caire feixista, racista i classista que s’han produït fruit de les diferents 
mobilitzacions convocades per l’extrema dreta i que siguin especialment greus o 
significatives.- Que a partir d’ara es personi com acusació particular en les diferents 
agressions que es puguin produir als carrers de la ciutat de caràcter feixista, classista i 
racista i que siguin especialment greus o significatives.- Que no atorgui permisos 
d’ocupació de la via pública per dur a terme manifestacions i concentracions a grups 
d’extrema dreta en les que s’ha vist en múltiples convocatòries que acaben amb 
agressions a les veïnes de la ciutat. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 
65. –  (M1519/11201) M1519/10890) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

acorda:    1. Que el govern municipal prengui immediatament les mesures necessàries 
per fer possible l’inici de la segona fase de la reforma de l’avinguda Diagonal en el tram 
de passeig de Gràcia a passeig de Sant Joan.2. Que el govern municipal executi les 
mesures necessàries d’implementació i posada en funcionament de la línia D30 a la 
Diagonal, que ha de suposar una millora de la connectivitat de la zona universitària 
amb la zona Fòrum. 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
66. –  (M1519/11207) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions 

realitzades i l’estat d’execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 10 de 
juliol de 2018:La Comissió d’Economia i Hisenda acorda:Adherir-se a la demanda de la 
"Plataforma d'Afectats pel top manta i la venda il·legal", que exigeix accions i solucions 
immediates, i que es plasmen en el document signat el darrer 22 de juny de 2018 amb 
representants de 5 grups polítics municipals, on es demana: - Assolir un "Acord de 
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Ciutat per un espai públic digne per tothom i contra el seu ús il·legal per fer-hi activitats 
amb afany de lucre". - Adherir-se a les reivindicacions de l'esmentada plataforma. - 
Demanar el compliment de les iniciatives polítiques sobre aquest tema aprovades 
durant el mandat municipal. 
 
V) Mocions 
 
VI) Declaracions Institucionals 
 


