Secretaria General

ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 18 d'octubre 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 de CiU:
1.-

(M1519/4332) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal obri de forma
imminent el diàleg i converses amb tots els grups municipals del consistori, sense cap exclusió,
anteposant els interessos de la ciutadania, amb l'objectiu de consensuar i pactar un pressupost expansiu
pel 2017 que garanteixi els recursos necessaris per a la prestació de serveis, així com garantir la màxima
potència inversora que de forma equilibrada s'expandeixi per a tots els districtes de la ciutat de
Barcelona.
Del Grup Municipal de C’s:

2.-

(M1519/4318) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal, en el termini màxim
d'un mes i paral.lelament a la presentació del projecte de pressupost, el Pla d'Inversió Municipal (PIM),
amb l'objectiu de poder valorar la seva afectació en els comptes municipals, facilitant el debat i la
participació de la ciutadania i dels Grups Municipals.
Del Grup Municipal d’ERC:

3.-

(M1519/4315) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a treballar,
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, amb el sector dels videojocs i dels jocs aplicats, en
permanent diàleg amb tots els agents implicats en aquest sector i es comprometi a: - Coordinar accions
concretes de promoció, impuls del sector i diàleg entre els agents que el conformen. - Definir les
estratègies a seguir per tal de consolidar la nostra ciutat com a pol d’atracció d’aquest tipus d’indústria a
nivell mundial. - Crear la figura d’un referent tècnic per part de l’Ajuntament de Barcelona que esdevingui
l’interlocutor de referència de cara al sector.
Del Grup Municipal del PP:

4.-

(M1519/4321) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a iniciar
immediatament el procés participatiu de ciutat i districtes i les negociacions amb els grups polítics
municipals sobre el Pressupost Municipal per a l'any 2017, sobre la base de prioritzar, entre d'altres, la
despesa en els àmbits d'atenció social, creació i ocupació estable i de qualitat, dotació d'habitatge i
urbanisme de barri, especialment en els districtes més deprimits de la ciutat, i a partir d'incorporar
mesures derivades d'una planificació a curt, mitjà i llarg termini per a la reducció de costos innecessaris
al Grup Ajuntament.

Ref: Extracte d'acords
v. 24/ 10/ 2016 10: 15

1

Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 20 d'octubre 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 de CiU:
1.-

(M1519/4385) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal lideri,
conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, la creació i implantació, al llarg d'aquest curs,
d'un Pla específic de mesures de prevenció, detecció i suport per les situacions d'assetjament escolar a
la ciutat de Barcelona, dirigit a docents, alumnes i famílies.
Del Grup Municipal de C’s:

2.-

(M1519/4376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que abans de finalitzar l'any el
Govern municipal conjuntament amb la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar, presenti el Pla de
Sensellarisme per a la ciutat de Barcelona que inclourà l'ampliació de les places residencials, la
reformulació del model d'allotjament i l'ampliació del Housing First.
Del Grup Municipal d’ERC:

3.-

(M1519/4381) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a: 1.
Incloure de manera immediata en els plecs de clàusules dels concursos públics mesures concretes que
dignifiquin les condicions laborals actuals dels professionals de la Cultura de les empreses
subcontractades per l'Ajuntament o per les entitats municipals vinculades al Consistori, i que permetin
eradicar les pràctiques abusives d'algunes d'aquestes empreses. 2. Garantir que les empreses del sector
cultural subcontractades per l'Ajuntament ofereixin unes condicions laborals dignes als seus treballadors i
treballadores i que s'adoptin totes les mesures necessàries per a fer possible el salari mínim de mil
euros. Garantir, també, unes condicions laborals dignes pel que fa a horaris, organització de la jornada
laboral, tipus de contractes, permisos i llicències. 3. Posar fre a l'actual model de gestió dels equipaments
culturals basat en l'externalització sistemàtica dels serveis, a través de la internalització dels llocs de
treball de caire estructural, de manera progressiva i segons criteris d'eficiència i eficàcia.
Grup Municipal del PP:

4.-

(M1519/4389) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern Municipal a:
Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d’Accessibilitat amb l’assignació del recursos necessaris per
dur-lo a terme, així com un calendari d’actuacions municipals coordinades i consensuades amb les
entitats de les persones amb discapacitat de la ciutat i en coordinació amb les altres administracions. Al
primer trimestre de 2017 el govern municipal presentarà els primers resultats de la fase de diagnòstic, i el
Pla d’Accessibilitat en el termini d’un any, si la Generalitat ha aprovat el Codi d'Accessibilitat en el termini
previst.

Ref: Extracte d'acords
v. 24/ 10/ 2016 10: 15

2

Secretaria General

Del Grup Municipal de la CUP:
5.-

(M1519/4342) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Introduir a través del Consorci
d'Educació de Barcelona -en el marc de l'educació complementària- formació específica sobre drets
sociolaborals a partir del curs vinent. 2. Instar a la Generalitat de Catalunya que s'introdueixi en el
currículum escolar la obligatorietat de dotar d'aquests coneixements als alumnes.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ, en sessió de 19 d'octubre 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 de CiU:

1.-

(M1519/4360) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda respecte els equipaments municipals: - Que el govern inclogui a les ordenances municipals, com
a usos no permesos, la publicitat o utilització d'imatges d'activitats que fomenten la prostitució en tots els
equipaments municipals. - Per tant, que sigui un requisit indispensable per a la cessió de l'espai a
ciutadans, entitats, grups o empreses que hagin d'organitzar reunions, congressos, platós de rodatge o
activitats culturals, lúdiques i formatives. - Que els serveis municipals vetllin pel compliment d'aquest
requisit i que sancionin els usos, si tot i aquest requisit, es donessin a l'equipament municipal.
Del Grup Municipal de C’s:

2.-

(M1519/4348) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda que el govern municipal treballarà conjuntament amb el govern de la Generalitat per procedir a la
construcció d'un adequat Centre de Gestió d'Emergències que respongui a les necessitats que planteja
l'adequada coordinació entre el servei del 112 i el 080.
Del Grup Municipal d’ERC:

3.-

(M1519/4355) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda que el govern municipal presenti un protocol, treballat en una Taula en què participin experts,
entitats vinculades i grups polítics, que reculli els criteris de publicitat als quals hauran d'estar subjectes,
tant l'Ajuntament de Barcelona com les empreses vinculades, i que sigui aprovat en Plenari per a la seva
aplicació.
Del Grup Municipal del PP:

4.-

(M1519/4372) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda: 1) Manifestar el reconeixement i agraïment cap a la figura de Joan Antoni Samaranch i Torelló
pel seu paper al front del Comitè Olímpic Internacional, que va fer possible que Barcelona fos designada
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ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992. 2) Tractar la figura de Joan Antoni
Samaranch i el seu llegat, així com el de totes aquelles persones que hagin estat rellevants per la ciutat
de Barcelona, amb la dignitat i el respecte que es mereixen. 3) Restaurar la llegenda gravada
originalment a la base de l'escultura donada per Joan Antoni Samaranch a la ciutat de Barcelona, obra
de l'escultor Joan Mora, i en la que figurava el nom de l'expresident del Comitè Olímpic Internacional.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 19 d'octubre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1.-

(01-2016CD05549) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar en
l’edifici del Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el nivell A, corresponent als Béns
culturals d'interès nacional i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a la
Fundació Gran Teatre del Liceu una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, de 20 d’abril de 2016, per a la seva
realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 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 5.433,70 euros, es redueix un 95%, la qual cosa
representa una bonificació de 5.162,01 euros, quedant només obligat a pagar 271,69 euros per aquest
concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

2.-

(01-2016CD12970) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar en
l’edifici del Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el nivell A, corresponent als Béns
culturals d'interès nacional i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a la
Fundació Gran Teatre del Liceu una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunitat d’obres, en data 11 d’abril de 2016, per a la
seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 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 12.202,97 euros, es redueix un 95%, la qual cosa
representa una bonificació d’11.592,82 euros, quedant només obligat a pagar 610,15 euros per aquest
concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

3.-

(01-2016LL03572) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres consistents en
intervenció en la façana amb mitjans auxiliars, de l’edifici del Gran Teatre del Liceu i porta d’accés a
l’Espai Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el nivell A, corresponent als Béns culturals d'interès
nacional i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Gran
Teatre del Liceu una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres generada amb la concessió de la llicència d’obres, de data 31 de març de 2016, per a la seva
realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 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 24.377,74 euros, es redueix un 95%, la qual cosa
representa una bonificació de 23.158,85 euros, quedant només obligat a pagar 1.218,89 euros per
aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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4.-

(EM 2016-10/24) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat privada
municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de considerar-la mitjà propi
i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen.
SOTMETRE a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies,
d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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 de C’s:

5.-

(M1519/4345) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern impulsi les polítiques
necessàries per reduir la generació de residus en la ciutat. Amb aquesta finalitat, es planteja la necessitat
d'avaluar el grau de compliment, del "Pla de prevenció de residus 2012-2020", presentar les mesures de
millora que es considerin necessàries i realitzar una campanya de comunicació específica coincidint amb
la setmana europea de la prevenció de residus.
Del Grup Municipal d’ERC:

6.-

(M1519/4352) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 1.
Dissenyar, en línia de les mesures del Pla de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona,
propostes per incorporar criteris de gènere a les clàusules de valoració tècnica per l'adjudicació de
concursos de projectes i obres de l'espai urbà i equipaments, amb l'objectiu d'incloure-les des de gener
de 2017, en tots aquells promoguts per l'Ajuntament i per totes les empreses amb participació municipal.
2. Realitzar, en 6 mesos, un mapa dels punts negres de la ciutat en referència al urbanisme de gènere i
establir criteris d'intervenció. 3. Elaborar, en 6 mesos, un programa de formació en urbanisme de gènere,
per al personal tècnic municipal amb l'objectiu de millorar la planificació urbana incorporant aquesta
perspectiva. 4. Crear o assignar, en un termini de 3 mesos, la figura de responsable en urbanisme de
gènere, per avaluar els processos de l'Ajuntament, concursos, planificació urbana, publica i privada.
Del Grup Municipal del PP:

7.-

(M1519/4368) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 1)
Agilitzar les obres del túnel viari de Glòries, en la mesura del possible, tot complint amb totes les mesures
de seguretat. 2) Que es convoqui la Comissió de seguiment de Glòries per tal d'informar als veïns i grups
polítics dels sobrecostos en les obres d'execució del túnel viari de la plaça de les Glòries, i la raó
d'aquests, i de com afectarà en la mobilitat el retard de les obres del túnel. 3) Continuar amb tots els
tràmits per a la redacció de la licitació de la segona fase del túnel (tram entre Badajoz i rambla del
Poblenou).
Del Grup Municipal de la CUP:

8.-

(M1519/4339) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l'Ajuntament de Barcelona
encarregui una auditoria tècnica i econòmica sobre el projecte d'obres de la plaça de les Glòries en
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relació a les complicacions sorgides, especialment pel què fa a la profunditat no prevista d'un dels túnels
i altres estructures subterrànies, així com dels avantprojectes i estudis previs, i ha de permetre identificar
l'origen de les mateixes.
Declaració Institucional
9.-

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l'Ajuntament de Barcelona expressa la voluntat
de contribuir a garantir la qualitat arquitectònica de la seva ciutat, com a part fonamental del dret de la
ciutadania a un entorn urbà de qualitat on poder desenvolupar el seu projecte vital. L'Ajuntament de
Barcelona dóna ple recolzament a la tramitació de la Llei de l'Arquitectura promoguda pel Parlament de
Catalunya, per debatre i incorporar les millores que es considerin necessàries, en el seu objectiu de
posar en valor l'interès públic de l'arquitectura, assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i
social, així com distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió
social. L'Ajuntament de Barcelona expressa el seu agraïment i reconeixement als diferents col·lectius,
organismes, institucions i professionals que amb la seva tasca han contribuït a millorar la qualitat
arquitectònica de la ciutat.
EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès
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