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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 22 de març de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Proposta d’acord
1.-

(3-010/2016) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit de la pròrroga del Pressupost
General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, consistent en crèdits
extraordinaris per import de 102.832.284,15 euros i suplements de crèdit per import de
172.639.525,84 euros finançats ambdós amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
corresponent a la Liquidació del Pressupost 2015 (153.161.763,29 euros) i amb capítol 9 d’ingressos
(122.310.046,70 euros) i transferències de crèdit per import de 91.431.184,29 euros, de conformitat
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referències comptables
16020490,16020590,16020690, 16020790 i 16020890; APROVAR la modificació de les bases
d’execució vint-i-vuitena –Contractes menors, Quarantena- Procediment negociat i Quarantaquatrena- Fons de Contingència, del Pressupost Prorrogat 2015 per a l’exercici 2016, segons annex
que consta a l’expedient; i AUTORITZAR als Presidents dels Organismes Autònoms Municipals a
utilitzar com a fons de finançament pel pagament de les despeses de personal corresponents a
l’execució de la sentència de l’1% el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de cada
organisme, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, el que minorarà la quantia de
153.161.763,29 euros esmentada anteriorment. Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant un termini de
quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes.
Part d’Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes
administratius resolutoris.
Del Grup municipal CiU:

2.-

(M1519/2899) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Convocar per la primera setmana d'abril
un Consell d'Administració extraordinari monogràfic per tractar els temes laborals esmentats
anteriorment. 2. Que abans de la celebració del Consell d'Administració de Barcelona Activa, es faci
entrega als seus Consellers de l'Informe de Recursos Humans, de les darreres contractacions fetes,
tal i com s'ha compromès el Govern Municipal durant la celebració del Consell d'Administració del 16
de març del 2016. 3. Aturar l'adjudicació de la licitació número d'expedient 06/16 "Serveis
d'assistència tècnica per a la conceptualització i el desenvolupament d'un procés de reorientació i
nou model per a Barcelona Activa", fins a no conèixer amb exactitud l'objecte de la licitació.
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Del Grup municipal Ciutadans:
3.-

(M1519/2844) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern Municipal impulsi i faci
créixer el Servei d'lntermediació de Barcelona Activa, i que es doti aquest programa amb un
increment pressupostari de 1.045.000,00 euros, que ampliï els següents recursos: 1. Reforçar un
equip humà estable dins Barcelona Activa per a la gestió del Servei d'lntermediació, incorporant 20
persones entre orientadors i prospectors d'empreses (pressupost de 740.000,00 euros) 2.
Desenvolupar una eina tecnològica competitiva que respongui a les necessitats de l'equip tècnic
d'intermediació i millori les prestacions i funcionalitats tant pel candidat en recerca de feina com per a
les empreses (pressupost de 200.000,00 euros, que podrien cofinançar-se amb fons FEDER) 3.
Disposar de recursos externs per a la realització de tasques de suport en la gestió dels processos de
reclutament i preselecció dels candidats (pressupost de 105.000,00 euros).
Del Grup municipal ERC:

4.-

(M1519/2866) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1. Que es
declari la ciutat de Barcelona "Veg-friendly, amiga de la cultura vegana i vegetariana", assumint el
compromís d'endegar processos de foment, difusió i informació sobre les opcions de consum
veganes i vegetarianes. 2. La creació del BCNVegPoint -mitjançant gestió municipal i associativacom un espai per a la informació general i la trobada d'emprenedors, ONG's, consumidors i inversors
amb l'objectiu d'afavorir el petit i mitjà comerç local, de proximitat, vegà i vegetarià. 3. L'elaboració i
publicació de la tercera guia vegetariana de la ciutat en format imprès i digital. També la creació
d'una app per informar a persones locals i turistes sobre el comerç vegà i vegetarià a la ciutat, així
com el foment d'aquesta declaració i de les accions que s'hi recullen en les guies i materials de
promoció turística de la ciutat. 4. La realització d'una sèrie d'actes i campanyes de foment, difusió i
informació de les opcions veganes i vegetarianes a nivell municipal, com per exemple l'adhesió a la
campanya del "Dilluns sense carn" (Meat Free Monday), que determina que tota l'alimentació que
provingui de l'administració de la ciutat sigui vegetariana els dilluns. També el compromís que en els
esdeveniments i festivals promoguts per l'Ajuntament hi hagi sempre opcions veganes i vegetarianes,
així í com l'organització d'un esdeveniment cultural anual per promoure aquestes opcions
alimentàries i culturals. 5. Comunicar aquest acord a aquells organismes públics i privats interessats.
Del Grup municipal PSC:

5.-

(M1519/2880) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1.- Encarregar
un estudi que estimi el nombre d'habitatges d'ús turístic (HUT's) il·legals a la ciutat de Barcelona per
tal de posteriorment poder elaborar-ne un cens amb el màxim nivell de desagregació territorial
possible. 2. Que aquest estudi es presenti en aquesta Comissió d'Economia i Hisenda en el termini
màxim de sis mesos conjuntament amb un balanç de les actuacions municipals realitzades per
combatre aquest fenomen, així com el corresponent pla de mandat que es preveu implementar en els
propers 4 anys.
Del Grup municipal PP:

6.-

(M1519/2892) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a presentar un
informe econòmic, elaborat per expert independent, en la propera sessió de la Comissió d'Economia
sobre l'impacte de les mesures municipals en matèria de turisme en l'economia de la ciutat (moratòria
d'allotjaments turístics actual i possible futura, i Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics,
PEUAT), especialment els efectes en l'inici o desenvolupament d'activitats empresarials, creació de
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llocs de treball, la inversió a la ciutat i la hisenda municipal, tant a nivell directe com indirecte i tenint
en compte els projectes perduts i els litigis judicials.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 22 de març de 2016.
Part d’Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes
administratius resolutoris.
Del Grup municipal CiU:
1.-

(M1519/2895) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a que
presenti un projecte d'adquisició del Taller Masriera i la seva utilització per establir un equipament
cultural a la ciutat, vinculat a les arts escèniques i al teatre amb la voluntat de generar sinèrgies amb
la zona 11, fent créixer a l'àrea creativa de la Dreta de l'Eixample
Del Grup municipal Ciutadans:

2.-

(M1519/2839) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda incorporar l'abordatge sobre
l'addicció a noves tecnologies i xarxes socials en nens i adolescents tant a Taula de Salut Mental,
que el seu objectiu és establir el Pla de Salut Mental de la ciutat de Barcelona, com en el procés
d'avaluació del Pla d'acció de Drogues 2016 i definició del nou Pla 2017-2020 en el marc del Grup de
Drogues de l'Ajuntament. Igual que en un altre tipus d'addiccions creiem necessari que participin els
tècnics, experts, entitats i els diferents Grups Municipals.
Del Grup municipal ERC:

3.-

(M1519/2871) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Treballar d'acord amb la
Taula de Salut Mental de Barcelona i en el marc del Consorci de Salut de Barcelona per què totes les
persones amb TEA disposin de la "Targeta Cuida'm" com a mereixedores d'una atenció especial així
com també millorar la seva atenció terapèutica i la capacitat de decidir de les seves famílies sobre
l'atenció rebuda als CSMIJ. 2. Declarar Barcelona ciutat amiga de les persones amb TEA i promoure
la visibilitat i reconeixement d'aquest col·lectiu, a l'hora que es potencia la formació i la sensibilització
sobre aquest col·lectiu a tot el personal que depengui de l'Ajuntament de Barcelona. 3. Reforçar els
programes d'inserció laboral de les persones amb TEA. 4. Reforçar l'oci i la cultura dirigida a
específicament a les persones amb TEA i les seves famílies, com per exemple: continuar oferint
espais municipals a les associacions per tal que puguin fer teràpies i oci sense incrementar la
càrrega econòmica a les famílies amb algun membre amb TEA; impulsar sessions de cinema i
teatres que siguin amigables amb l'autisme; promoure casal d'estiu i colònies amb suport específic
per atendre les necessitats dels nois i noies amb TEA; estudiar habilitar zones de descans aïllades
als museus, exposicions i fires, etc. 5. Que l'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb TMB estudiï
promoure la Targeta Rosa unificada per a tota l'àrea metropolitana a les persones amb TEA de
manera universal i gratuïta.
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Del Grup municipal PSC:
4.-

(M1519/2883) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern municipal
presenti a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en el termini de dos mesos, un informe
sobre l'estat de manteniment dels centres d'educació públics de la ciutat així com les previsions per
l'actual mandat d'actuacions de reforma, ampliació i millora (RAM) dels mateixos.
Del Grup municipal CUP:

5.-

(M1519/2875) La Comissió de Drets Socials Cultura i Esports acorda instar al govern a: - Incloure la
perspectiva de gènere en el si de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona per tal que les diferents
polítiques que es duguin a terme tinguin en compte la necessitat de combatre l'invisibilització i la
situació específica de les dones en l'àmbit cultural i persones LGTBI. - Treballar per la recuperació de
la memòria de les dones lluitadores i invisibilitzades de la ciutat de Barcelona i que aquesta es faci
visible en els diferents carrers de la ciutat com a mesura per treballar per la visibilització de les dones
de Barcelona. -Treballar per combatre el model cultural vigent que alimenta un model patriarcal i
unes relacions de desigualtat mitjançant les diferents eines que té l'ajuntament en l'àmbit de la
promoció i difusió cultural, apostant també econòmicament per producció cultural feminista i LGTBI. Formar a les persones responsables de l'ajuntament en perspectiva de gènere aplicada a la cultura i
que les noves contractacions de persones i empreses tinguin com a criteri o clàusula de selecció,
coneixements i competències per treballar en l'àmbit cultural també des d'una perspectiva de gènere.
Declaracions Institucionals

6.-

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar a les administracions i institucions de
l'estat competents en aquesta matèria: I. Revisar i valorar la suspensió de les inspeccions previstes i
l'aturada dels processos engegats contra alguns autors. II. Revisar i valorar la modificació del RDL
5/2013 i de la resta de normativa que ha contribuït a generar aquesta situació. III. Estudiar el disseny
d'una nova normativa que reconegui la singularitat del sector cultural, que reculli les necessitats
especials dels professionals de la creació i que vetlli pels seus interessos, i IV. Impulsar l'aprovació
d'un Estatut de l'Artista que reconegui el paper en la societat dels professionals de la cultura i que
garanteixi els drets dels artistes i dels creadors.

7.-

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Reivindicar el dret recollit a l'article 134 de
l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat de Catalunya, de competència exclusiva en: - El foment, la
divulgació, la planificació, la coordinació, l'execució, l'assessorament, la implantació i la projecció de
la pràctica de l'activitat física i de l'esport arreu de Catalunya, a tots els nivells socials. - La regulació
de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l'alt rendiment esportiu. - L'establiment del
règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats catalanes que promouen i
organitzen la pràctica de l'esport i de l'activitat física en l'àmbit de Catalunya, i la declaració d'utilitat
pública de les entitats esportives. - La regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i
electoral de les entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva. - El registre de les entitats
que promouen i organitzen la pràctica de l'activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya. 2.Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del Govern
espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el que afecta a la Llei 7/2015,
del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. 3. Donar
suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la Llei
7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.
4. Donar suport a les Federacions, Clubs i Consells esportius en totes les accions que duguin a
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terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de
l'exercici de les professions de l'esport. 5. Donar suport als tècnics federatius que amb aquesta
suspensió es trobaran novament sense la protecció jurídica necessària per poder exercir la seva
professió. 6. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de
la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de
l'esport. 7. Donar coneixement d'aquesta declaració al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya i al Govern espanyol.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ, en sessió de 23 de març de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1.-

(0004/13 i 0300/13) PRORROGAR l'Acord Marc (contracte 12003762 Exp. 0004/13) que té per
objecte la contractació del subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona i altres organismes
associats, adjudicat el 6 de març de 2013 a l’empresa Endesa Energia, SAU, amb NIF A81948077,
per un període que va des del 3 d’abril de 2016 fins el 25 de març de 2017, en virtut de la possibilitat
que atorga la clàusula 3 del plec de clàusules administratives que el regula. PRORROGAR, així
mateix, la contractació derivada de l’esmentat acord marc (Exp. 0300/13) per un període que va des
del 3 d’abril de 2016 fins el 25 de març de 2017, per un import global de 28.684.274,94 euros (IVA al
21% inclòs) i amb el següent desglossament: Lot 1 (Contracte 13001183): 20.991.584,22 euros (IVA
al 21% inclòs); Lot 2 (Contracte 13001184): 7.692.690,72 euros (IVA al 21% inclòs). AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa corresponent a l’Ajuntament respecte del Lot 1 (Contracte 13001183: Baixa
Tensió) i respecte del Lot 2 (Contracte 13001183), a favor de l’empresa adjudicatària (Endesa
Energia, SAU, amb NIF A81948077), pels imports i amb càrrec al Pressupostos i Partides incorporats
a les relacions que s’hi adjunten al present acord, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost posterior a l’actual. Respecte a la resta del pressupost, s’incorporen a
l’expedient els documents comptables dels òrgans competents.

2.-

(265/16) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 15.783.615,00 euros abans d’IVA suportat
deduïble, amb càrrec a les partides 0101/22719/44121, a favor de Clear Channel España, S.L.U.
amb NIF B-82539867, en concepte de contraprestacions econòmiques del contracte de serveis de
gestió integral, implantació i manteniment del sistema de transport individualitzat mitjançant bicicletes
(BICING-mecànic), corresponents a l’exercici 2016.
Part d’Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes
administratius resolutoris.
Del Grup municipal CiU:

3.-

(M1519/2938) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda instar al govern de la ciutat: - A vetllar per la bona qualitat democràtica de la vida política i
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institucional del Consistori assumint la responsabilitat política en els òrgans de control de l'activitat
del govern municipal, sense delegar-la en càrrecs de confiança, personal tècnic o empreses
contractades a tal efecte. - A treballar per afavorir un clima de diàleg amb els grups de l'oposició
basat en el reconeixement mutu de la representativitat que ostenten en base als resultats electorals. A actuar sota el principi de lleialtat institucional tot respectant els acords presos pel Consell Municipal
i les Comissions del Consell Municipal encara que hagin estat adoptats amb el vot contrari del
govern.
Del Grup municipal Ciutadans:
4.-

(M1519/2914) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que per part del govern municipal s'elabori una reestructuració de la figura dels
agents cívics i es procedeixi a formar i dotar de mitjans a la plantilla actual per tal que puguin
optimitzar la seva feina.
Del Grup municipal ERC:

5.-

(M1519/2925) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda instar al govern municipal a: 1. Que el govern municipal presenti abans de 3 mesos un pla de
modernització de l'administració on s'impulsi l'administració electrònica a la ciutat especialment
utilitzant i potenciant sistemes de dades obertes i que com a mínim contempli el desenvolupament
de: a. Un CRM - Gestió de Relacions amb el Ciutadà-. b. Un gestor d'expedients. c. Un sistema de
contractació electrònica. 2. Que aquests sistemes estiguin en funcionament durant el 2017, per tal de
millorar l'eficiència de l'administració de l'Ajuntament i la transparència amb la ciutadania. 3. Que,
conseqüentment, s'adapti l'ORAE i el marc jurídic existent.
Del Grup municipal PSC:

6.-

(M1519/2935) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda: Que s'estudiï la forma d'incorporar a les ordenances municipals, com a usos no admesos a
l'espai públic, la utilització d'imatges o publicitat que atempten contra la dignitat de les persones i en
especial las que tenen contingut sexista, per tal que els serveis municipals puguin denunciar i
sancionar aquests usos, incloent el que es fa en octavetes publicitàries de locals de prostitució que
utilitzen imatges estereotipades i el cos de les dones com a reclam publicitari, i altres similars.
Del Grup municipal PP:

7.-

(M1519/2929) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda instar al govern municipal a que en el marc del Pla Director de la Guàrdia Urbana que s'està
elaborant, es mantingui la Unitat de Suport Policial.
Declaració Institucional

8.-

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1.
Instar al Ministeri de Defensa a que doni les indicacions pertinents perquè no es realitzin aquestes
maniobres en zones properes a centres educatius en cap indret de la ciutat, especialment al Parc
Natural de Collserola per les sensibilitats suscitades entre la comunitat educativa de la zona. 2. Instar
a les administracions consorciades del parc Natural de Collserola (Àrea Metropolitana de Barcelona,
Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya) i als municipis consorciats (El Papiol, Molins de
Rei, Sant Feliu del Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues del Llobregat, Montcada i Reixac,
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Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès) a comprometre's la preservació del Parc Natural de
Collserola com una zona desmilitaritzada. 3. L'Ajuntament de Barcelona, com a membre del Consorci
del Parc Natural de Collserola, es compromet a fer les passes necessàries perquè aquest pulmó verd
de la ciutat sigui declarada com una zona desmilitaritzada atès el seu valor natural, la necessitat de
garantir el seu ús ciutadà i per la seva condició d'espai amb una clara educatives.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 23 de març de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1.-

(06-2009LM19980) INADMETRE, per extemporània, la sol·licitud de 20 de juliol de 2015, presentada
pel Centre moral instructiu de Gràcia, de bonificació del 50% de la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència de 4 d’octubre de
2012 que té per objecte les obres per a la reforma d’edifici existent entre mitgeres de P.SOT, PB
+3P, destinat a ús associatiu cultural amb teatre i modificació de la façana, al carrer Ros d’Olano, 9;
en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança fiscal (OF) 2.1 de l’any 2012; i DONAR trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

2.-

(06-2012LL29744) INADMETRE, per extemporània, la sol·licitud de 15 de març de 2013, presentada
per Ciutat i Valors, Fundació Privada de Serveis i Iniciatives Socials de la ciutat de Barcelona, de
bonificació del 65% de la quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la
concessió de la llicència de 12 de febrer de 2010 que té per objecte les obres de reforma i ampliació
d’edifici existent per a l’ús residencial (centre d’acolliment) al carrer Larrard, 45; en aplicació de
l’article 7è 1.1 de l’Ordenança Fiscal (OF) 2.1 de l’any 2010; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

3.-

(06-2015LL30001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres per a la
reforma i canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis 1.2 del carrer Escorial, núm. 50, i
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Eva Subías Pascual la
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per
la concessió de la llicència, el 20 de juliol de 2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è
de l’esmentada ordenança, ja que en tractar-se d’obres realitzades en un edifici catalogat amb nivell
de protecció C, concorre una circumstància cultural, històrico-artística; i DONAR trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

4.-

(10-2015LL40303) ACORDAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma parcial, amb
augment de sostre per remunta de planta tercera i millores d'accessibilitat, realitzades a l’escola del
carrer València 680, sota l’empara de la llicència 10-2015LL40303; CONCEDIR a la Fundació
Jesuïtes Educació la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, atès 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 per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat
d’equipaments, i per a realitzar obres en un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM.
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

5.-

(10-2015CI35529) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de
reforma interior de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, ubicat a la plaça Angeleta Ferrer, 1, de Barcelona,
i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a l’Institut Infanta Isabel
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d’Aragó la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
generada pel comunicat 10-2015CI65529, d'1 de desembre de 2015; 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 per una entitat docent privada, en sòl qualificat d’equipaments (7a) per a rehabilitar o
modificar un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM, i les obres acompleixen una
indiscutible funció d’interès social; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
6.-

(16PL16386) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació puntual de la Modificació del Pla general metropolità per a la Protecció del
Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal. SUSPENDRE, de conformitat amb
l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost,
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets que tinguin per objectiu incorporar l’ús residencial
exclusivament en la modalitat d’hotel en edificacions amb un nivell de protecció B; PRECISAR, de
conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que, no obstant això, es podran
tramitar instruments de planejament fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; DETERMINAR, que l’àmbit de
suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el
punt 3 de l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme; DETERMINAR, també, a l’empara de
l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys
a comptar des de el dia següent al de publicació en el BOPB del present acord; PUBLICAR el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

7.-

(20150650) LOT 1.- ADJUDICAR el contracte núm. 16001249 Lot 1, que té per objecte el servei de
Manteniment de les fonts de beure i fonts naturals de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment
de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import de
3.456.335,24 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 3,13% sobre el preu de sortida, i de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., amb NIF A28037224, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides
i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import
net 1.821.497,83 euros, amb tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 382.514,55 euros; i
amb import net 1.138.475,33 euros, amb tipus impositiu del 10 % d'IVA, i import de l'IVA de
113.847,53 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Cristina
Vila i Rutllant. LOT 2.- EXCLOURE de la present licitació l’oferta presentada per l'empresa Ferrovial
Servicios, SA per haver inclòs en el sobre 2A informació relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, que s’han d’incloure necessària i únicament al sobre 2B. ADJUDICAR el contracte núm.
16001251 Lot 2, que té per objecte el servei de Manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de
Barcelona, excepte les incloses al lot 3 (2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones amb
dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import de 11.681.628,71 euros, IVA inclòs,
amb una baixa del 8,27% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb NIF
A28037224, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import net
6.194.745,18 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA d'1.300.896,49 euros; i amb
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import net 3.805.442,76 euros, amb tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 380.544,28
euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al
de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Vila i
Rutllant. LOT 3.- AMPLIAR l'autorització del contracte número 15003440 per un import de 170.261,97
euros amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document, atès que
l’adjudicació del present contracte comporta una part amb un IVA del 10% (corresponent a la neteja) i
una altra al 21% (corresponent al manteniment), quan en la autorització inicial es va comptabilitzar tot
al 10%. ADJUDICAR el contracte núm. 16001252 Lot 3, que té per objecte el servei de Manteniment
de les fonts ornamentals de l’Eix Ma Cristina-Font Màgica i de la muntanya de Montjuïc, de la ciutat
de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció
al mercat laboral, per un import de 5.867.964,62 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 0,20% sobre el
preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient
a la UTE Manteniment Fonts Barcelona II, amb NIF U66735481, i d'acord amb la seva proposició, en
ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat
amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el
següent desglossament: import net 3.601.776,98 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import
de l'IVA de 756.373,16 euros; i amb import net 1.372.558,62 euros, amb tipus impositiu del 10%
d'IVA, i import de l'IVA de 137.255,86 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació
de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del
contracte a la Sra. Cristina Vila i Rutllant.
Part d’Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes
administratius resolutoris.
Del Grup municipal CiU:
8.-

(M1519/2909) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a
realitzar un Pla Director per protegir i rehabilitar el Rec Comtal des de Vallbona fins a Ciutat Vella
passant per la Sagrera i Sant Andreu del Palomar. Una pla que ha de tenir com a objectiu recuperar
l'aigua corrent on sigui possible, que inclogui actuacions de renaturalització i de posada en valor i de
dinamització del traçat del Rec Comtal com a futur eix interurbà naturalitzat; així com intervencions
de recuperació arqueològica en els punts més significatius i de més interès històric.
Del Grup municipal Ciutadans:

9.-

(M1519/2847) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que es millori la funcionalitat
del programa anomenat Autoritas, que utilitza l'Ajuntament per a tramitar els expedients de protecció
de la legalitat urbanística, introduint la possibilitat d'incorporar a les persones que ho demanin com a
part interessada dins del marc legal vigent. 2) Que es doti de millors eines i més recursos als serveis
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de llicències i inspeccions i als serveis jurídics dels districtes que permetin activar les inspeccions, les
actuacions d'ofici, els controls i el seguiment per denúncies de terceres persones, iniciar
correctament els corresponents procediments, fer un seguiment continuat dels procediments i tancarlos correctament, amb la finalitat de garantir la protecció de la legalitat urbanística.
Del Grup municipal ERC:
10.-

(M1519/2921) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: Que
aplicant la Llei d'Urbanisme i el seu reglament, el govern municipal activi els mecanismes per tal que
s'aturin les obres de la benzinera i es retiri la llicència per la unitat de subministrament de carburants
del carrer Pere IV, núm. 548.
Del Grup municipal PSC:

11.-

(M1519/2942) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: I) Que les actuacions que
s'executaran en aquest mandat amb el finançament de la Generalitat i l'Ajuntament a la línia 10 del
metro incloguin l'obertura de les estacions necessàries per garantir l'accés al metro dels veïns i
veïnes dels barris de la Marina. II) Que el govern municipal presenti en el termini màxim d'un mes un
document on es concreti l'abast de les actuacions que s'executaran, l'import de les mateixes, el
finançament compromès per cadascuna de les administracions, així com la fórmula i calendari de
retorn dels imports a l'Ajuntament de Barcelona.
Del Grup municipal PP:

12.-

(M1519/2932) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar al Govern municipal a
demanar a la Generalitat de Catalunya que executi les inversions pendents de la Llei de Barris de les
convocatòries des de l'any 2004 a 2010, i que convoqui noves convocatòries per als barris de la
ciutat de Barcelona.
Del Grup municipal CUP:

13.-

(M1519/2878) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el servei integral de
manteniment dels espais verds, naturals i de l'arbrat de la ciutat de Barcelona sigui considerat un
servei essencial. S'obri Oferta Pública d'Ocupació durant l'any 2016 per contractar nous treballadors i
treballadores d'aquest institut, de tal manera que es pugui cobrir la plantilla estructural estipulada en
el conveni, utilitzant-se com a base-guia la ràtio d'1'2 persones per Ha, compensant equitativament
entre homes i dones.
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