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CONSELL MUNICIPAL
Actes
Acta de la sessió de 23 de desembre de 2016, aprovada el 27 de gener de
2017
A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el
dia vint-i-tres de desembre de dos mil setze, s'hi reuneix el Plenari del Consell
Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada
Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde,
Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume
Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores,
Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal
Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de
Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i
Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè
Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías
Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso
Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell,
Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol,
Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto
Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha
González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel Secretari
General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica.
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou
hores i trenta minuts.
Abans de començar el tractament de l’ordre del dia de la sessió de Ple, la Sra.
Alcaldessa anuncia que guardaran un minut de silenci per la veïna de Barcelona,
metgessa del CAP de Les Corts, assassinada per la seva ex-parella. Una vegada
finalitzat aquest acte de record, es refereix al total consens del Plenari a rebutjar
les violències masclistes a la ciutat.
Aprofita per indicar que, per primera vegada, s’ha activat el protocol de dol en
cas de feminicidi, aprovat l’estiu passat en consens amb totes les entitats i
institucions que treballen contra la violència masclista a la ciutat.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de novembre de
2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i
s'aprova.
B) Part informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen
les resolucions següents:
1. Decret de l’Alcaldia, de 18 de novembre de 2016, que actualitza, per l’any
2016, en aplicació de la sentència 1001/2015, de 18 de desembre, per als llocs
d’alta direcció que es relacionen, les retribucions anuals per a tots els conceptes
fixes i periòdics, sense perjudici de la percepció que en concepte d’antiguitat, en el
seu cas, pogués correspondre als titulars dels llocs.
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2. Decret de l’Alcaldia, de 18 de novembre de 2016, que actualitza, per l’any
2016, per al personal d’alta direcció que es relaciona i per tal de garantir el
manteniment de les retribucions que venien percebent, els complements personals
absorbibles anuals que es detallen en aquest decret.
3. Establir la retribució anual del Sr. Salvador Illa Roca, Gerent d’Empresa,
Cultura i Innovació, proporcional a la reducció del 20% de la seva dedicació, amb
efectes de 21 de novembre de 2016.
4. Decret de l’Alcaldia, de 21 de novembre de 2016, que designa el Sr. Felip
Roca Blasco membre del Patronat de la Fundació Privada Casa Amèrica a
Catalunya, en substitució del Sr. Pablo Sánchez Centellas.
5. Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que crea el Programa per a
l’estudi i l’impuls de mesures normatives adreçades a la promoció de l’habitatge
assequible a la ciutat de Barcelona i la lluita contra els processos especulatius que
afecten l’habitatge.
6. Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que proposa al Patronat de
la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya el nomenament
de la Sra. Francesca Bria com a membre de l’esmentat Patronat, en representació
de l’Ajuntament de Barcelona.
7. Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que constitueix la Comissió
d’Aparcaments, com a màxima instància responsable de la política d’aparcaments
a la ciutat i la Taula Tècnica d’Aparcaments com a instrument de treball transversal
per a la gestió dels aparcaments municipals; i determina les seves funcions i
composició.
8. Decret de l’Alcaldia, de 24 de novembre de 2016, que: Primer.- Delega en la
regidora de mobilitat la competència per aprovar els actes en matèria d’Ordenació
de la circulació, instal·lació i manteniment de fites i tanques de protecció de la
xarxa viària local o vies d’ordenació descentralitzada, que són competència dels
òrgans centrals municipals, per no haver estat transferides als Districtes. Segon.Estableix que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades
en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de
l’Alcaldia. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb
l’article 52 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i 114 de la Llei39/2015, d’1 d’octubre: i
Tercer.- Determina que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta
resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sense
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta
Municipal i en el web municipal.
9. Decret de l’Alcaldia, de 29 de novembre de 2016, que designa l’Im. Sr. Jaume
Collboni i Cuadrado i el Sr. Valentí Oviedo Cornejo representants de l’Ajuntament
de Barcelona al Ple i al Consell de Centre del Consorci de Normalització Lingüística
en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna i de la Sra. Margarita Tossas Marqués,
respectivament.
10. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que delega en el gerent del
Districte de les Corts, Sr. Joan Cambronero Fernández, totes les facultats i
atribucions assignades al gerent de Sant Martí, Sr. Josep Garcia Puga, en mèrits
dels acords d’aprovació de les diferents transferències i dels decrets de delegació i
desconcentració de funcions al seu favor vigents a data de la signatura del present
decret, per tal que substitueixi l’absència del gerent del Districte de Sant Martí
durant el període comprés entre el 12 i 19 de desembre de 2016.
11. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que designa el Sr. David
Llistar Bosch representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de l’Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada (IBEI).
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12. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que designa l’Im. Sr. Jordi
Martí i Galbis membre del Consell d’Administració del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà.
13. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que nomena membres de la
Junta General del Consorci d’Habitatge de Barcelona, les persones següents:
Membres:
- Sr. Antoni Fernández Pérez en substitució del Sr. Jordi Ayala Roqueta
- Sra. Àngels Mira Cortadellas, en substitució del Sr. Jordi Sánchez Massip
Membres suplents:
- Sra. Laia Collado Continente, en substitució del Sr. Antoni Fernández Pérez
- Sr. Xavier González Garuz, en substitució del Sr. Jaume Barnada López
14. Decret de l’Alcaldia, de 5 de desembre de 2016, que designa representants
de l’Ajuntament de Barcelona a les comissions sectorials de la Fundació Eurecat les
persones següents:
- Comissió sectorial de l’antiga Fundació Barcelona Media: Im. Sr. Agustí Colom
Cabau i Sra. Àgueda Bañón Pérez.
- Comissió sectorial de l’antiga Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic:
Sra. Francesca Bria.
15. Decret de l’Alcaldia, de 15 de desembre de 2016, que designa la Sra. M.
Esperança Borrull i Bori membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de
Serveis Socials en representació de les organitzacions sindicals i en substitució del
Sr. Antonio Gómez Lorite.
16. Decret de l’Alcaldia, de 15 de desembre de 2016, que designa representants
de l’Ajuntament de Barcelona en els Consorcis que es relacionen, les persones
següents:
Consorci Casa Àsia
Consell Rector:
- Felip Roca Blasco en substitució de Pablo Sánchez Centelles
Comissió Delegada:
- David Llistar Bosch en substitució de Pablo Sánchez Centelles
Institut Europeu de la Mediterrània
Junta Govern:
- David Llistar Bosch en substitució de Pablo Sánchez Centelles
- Roca Blasco en substitució de Ricard Vinyes Ribas
Comissió Delegada:
- David Llistar Bosch en substitució de Pablo Sánchez Centelles
Acords de la Comissió de Govern de 24 de novembre de 2016:
Districte de Sant Andreu
17. Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de
l’Ordenació Singular de les Terrasses de la plaça Comerç, al Districte de Sant
Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i
raonadament, figura als informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient i que es
donen per reproduïts. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de
l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenació Singular de les Terrasses de la plaça
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Comerç, segons el text que consta com a annex a la present proposta. Notificar el
present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació
publica. Publicar el present acord i el text íntegre d’Ordenació Singular de les
Terrasses de la plaça Comerç per a la seva eficàcia, al Butlletí Provincial de
Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte de Sant Andreu, en compliment
de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses.
Districte de Sant Martí
18. Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de
l'Ordenació Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou, d'iniciativa municipal,
en el sentit que, justificadament i raonada, figura a l'informe jurídic que consta a
l'expedient i que es dóna per reproduït. Aprovar definitivament, a l'empara de
l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, l'Ordenació Singular de Terrasses de la
rambla del Poblenou, segons el text que consta com a annex a la present proposta.
Notificar el present acord als interessats que han comparegut durant el tràmit
d'informació publica. Publicar el present acord i el text íntegre de l'Ordenació
Singular de Terrasses de la rambla del Poblenou per a la seva eficàcia, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i a la pagina
web de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), en
compliment de l'article 80 de l'Ordenança de Terrasses.
Acord de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016:
Districte de Sant Andreu
19. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de
Terrasses, la Distribució prèvia de Terrasses de la plaça de Masadas, segons el text
que consta com a annex a la present proposta. PUBLICAR el present acord i el text
íntegre de Distribució prèvia de Terrasses de la plaça de Masadas per a la seva
eficàcia, al Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte
de Sant Andreu, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses.
b) Mesures de govern
1. Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona. 2016-2020.
La Sra. Ortiz presenta la mesura de govern i recorda que durant els mesos que
porten de mandat han estat parlant, especialment en la comissió de Drets Socials,
sobre la millor manera d’abordar el fenomen del sensellarisme a Barcelona.
Assenyala que tot i que la ciutat ha anat incrementant els recursos residencials
d’ençà del 2008 en més d’un 60% ha vist com augmentava el nombre de persones
que estan en situació de sense llar. Per aquest motiu, indica que el govern vol
impulsar el primer pla de lluita integral contra el sensellarisme, amb una
perspectiva de quatre anys, fent-ho de manera participada, amb el protagonisme
de persones sense llar, o que han passat per la situació de trobar-s’hi, a partir de
les seves propostes i les seves necessitats. Igualment, assenyala que hi han
participat el conjunt de les trenta-dues entitats que formen part de la Xarxa
d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL).
Indica que la filosofia del pla és l’abordatge integral i, més enllà de l’objectiu
d’assolir que ningú visqui al carrer, es volen tractar les causes del sensellarisme,
l’origen del qual és l’exclusió residencial i, per tant, també s’ha d’integrar en el Pla
pel dret a l’habitatge.
Així doncs, remarca que els objectius del pla són, d’una banda, eradicar el
sensellarisme de carrer de llarga durada, millorar el servei d’inserció social,
ampliant el programa “Primer la llar” (housing first) i, d’altra banda, trencar el
col·lapse dels recursos residencials. Subratlla, però, que pretén essencialment
millorar les condicions de vida de les persones que estan en una situació de sense
llar i, alhora, abordar la prevenció mitjançant l’acompanyament.
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Concreta que hi ha casos que es poden beneficiar molt de la prevenció, com el
de les persones que surten d’institucions –penitenciàries o en règim de tutela– que
passen, directament, a trobar-se al carrer.
Precisa que el pla s’estructura en nou eixos estratègics, que inclouen entre
altres la garantia de drets, el combat contra l’estigma i la millora del coneixement
ciutadà del fenomen del sensellarisme. Afegeix que incorpora vint-i-quatre
objectius i setanta actuacions, que s’acompanyen d’un pressupost concret i del
compromís municipal, juntament amb el de les trenta-dues entitats de la XAPSLL.
Seguidament, dóna la benvinguda a aquesta sessió a les persones que han
col·laborat en l’elaboració del pla, i agreix la col·laboració del grup de persones
expertes en sensellarisme, atès que a partir de la seva experiència vital han pogut
millorar clarament el diagnòstic i la resposta contingudes en el pla.
Finalment, demana la col·laboració de tots els grups municipals perquè el pla tiri
endavant amb èxit.
La Sra. Alcaldessa intervé per donar la benvinguda als ciutadans i ciutadanes
que s’incorporen al Ple, especialment al grup d’experts en sensellarisme.
La Sra. Fandos addueix que la presentació d’aquesta mesura reflecteix, de certa
manera, la metodologia de treball del govern de la ciutat. Lamenta que sigui així,
atès que si realment existeix una qüestió en què tots els grups municipals es
poden posar d’acord sense problemes és aquesta.
En aquest sentit, posa de manifest que el seu grup, i suposa que la resta de
grups de l’oposició, ha tingut coneixement de l’existència d’aquest pla arran de la
roda de premsa celebrada per donar-lo a conèixer als mitjans, tot i que la
documentació no l’han tinguda fins fa quaranta-vuit hores.
Després de retreure al govern aquesta manera de fer, assegura que hauria
tingut el ple suport del seu grup atès que no pot ser d’altra manera. Reconeix que
s’ha fet una diagnosi acurada amb la col·laboració de les entitats i les persones
expertes que treballen el sensellarisme, però remarca que moltes de les propostes
concretes de futur que conté el pla ja es van iniciar el mandat anterior. Concreta
que es tracta d’equipaments com els de Sant Pere més Baix, Tànger o Ali Bei;
recorda que el programa housing first (Primer la llar) el van presentar l’agost de
2014, i les seixanta places vinculades al programa que avui hi ha a Barcelona van
ser posades en marxa pel govern de CiU. Observa, també, que el govern presenta
un nou equipament calcat al Centre d’Urgències i Emergències Socials de
Barcelona (CUESB).
Posa en relleu que durant el mandat anterior es va canviar el model amb la
introducció d’equipaments amb espais individuals, com els d’Hort de la Vila o
Navàs, que el govern actual continua. Afegeix que durant el mandat anterior van
introduir el housing first; van crear el CUESB; van dignificar l’Operació Fred; o van
ampliar del 40% les places de menjador social.
Assenyala que si s’ha referit a aquestes actuacions no és amb la voluntat de
penjar-se cap medalla, sinó perquè no entenen com és que obvien les propostes
del seu grup i d’altres que posen de manifest la seva preocupació per aquest
fenomen; altrament, retreu al govern que no hagi estat capaç ni tan sols d’enviarlos el document abans a fi de poder-lo comentar i treballar conjuntament.
Adverteix que en la lluita contra el sensellarisme han d’actuar junts els grups
municipals, i demana que en la propera proposta del govern en aspectes socials els
tinguin en compte.
La Sra. Barceló agraeix la presentació d’aquesta mesura, entre altres motius
perquè respon a la demanda del seu grup en la sessió de l’octubre de la comissió
de Drets Socials, conscient que era una necessitat urgent. Afegeix que també els
hauria agradat poder-la comentar amb el govern.
Expressa l’agraïment del seu grup a la XAPSLL per la seva tasca altruista i
excel·lent per retornar l’esperança a les persones que sobreviuen al carrer.
Recorda que l’any passat el govern ja va presentar el diagnòstic del fenomen i
que ha trigat un any a presentar el pla, i considera que haurien de millorar aquest
diagnòstic escoltant les entitats i la Síndica de Greuges per confegir el pla.
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Precisa que els consta que per elaborar el diagnòstic han parlat amb les entitats,
però que no ha estat així per a l’elaboració del pla, ja que no han comptat amb els
grups municipals, però tampoc amb totes les entitats de la xarxa.
Concreta que la realitat és que a Barcelona hi ha 941 persones que sobreviuen
al carrer, a les quals cal sumar les persones que estan en assentaments –per a les
quals desconeixen a dia d’avui quins plans té el govern municipal–, més les que
viuen en recursos residencials que arriben a comptabilitzar 3.231 persones sense
sostre. Indica que entre les mesures que es presenten consta l’obertura el 2017
dels menjadors de titularitat municipal durant tot el matí per fer-hi activitats, i
considera que aquesta mesura s’hauria d’haver implantat fa un any, atès que, com
deia la regidora Fandos, està convençuda del consens d’aquest Plenari per arribar
a acords en aquesta línia.
Continua dient que el pla explicita que s’ha d’evitar que les persones extutelades de la DGAIA i les que surten de centres penitenciaris dormin al carrer,
però alerta que això s’ha de fer en coordinació amb la Generalitat i s’ha de
treballar des dels mateixos centres d’internament, abans que aquestes persones
en surtin.
Observa que aquí s’ha parlat de la necessitat de crear un centre residencial per
a persones sense sostre amb problemes mentals, cosa que subscriu plenament,
però assenyala que han passat per alt un prec formulat pel seu grup en comissió
sobre la necessitat d’un alberg per a persones amb consum actiu de substàncies.
Quant al housing first, considera que cal incrementar el parc d’habitatges
d’aquesta mena, però troba curiós que en la mesura només avaluïn aquest
programa i oblidin la resta.
Afegeix que s’ha d’eliminar el temps d’espera per accedir als centres de primera
acollida, ja que l’atenció ha de ser immediata. I considera convenient treballar en
el servei d’acollida de vint-i-quatre hores, en programes de reinserció sociolaboral i
amb suport psicològic i d’assistència mèdica.
La Sra. Benedí diu que sovint es pregunten per les causes que motiven una
marginació tan extrema com no disposar d’un sostre, i creu que l’exclusió
residencial és un aspecte insuficient per comprendre la problemàtica del col·lectiu
de persones sense llar, que s’ha de contextualitzar en les conseqüències generades
per les transformacions econòmiques, laborals, familiars, culturals i polítiques dels
darrers anys, que han provocat un increment de la vulnerabilitat.
Fa avinent que qualsevol procés que dificulti l’accés a un allotjament digne,
estable i segur comporta dèficits d’inclusió social i impedeix el ple
desenvolupament de les persones.
Considera que cal dir les coses pel seu nom: sense llar no és el mateix que
sense sostre, per posar èmfasi en l’aspecte vivencial, familiar i cultural. Precisa que
una persona sense llar és qui ha perdut alguna cosa més que un espai per viure,
que s’ha quedat sense recursos i sense lligams, i Barcelona és sens dubte el
municipi de Catalunya amb un major nombre de persones en aquesta situació.
Afegeix que és important conèixer què diuen les persones que han patit el mal
tràngol de viure al carrer, i el terror que els causa la possibilitat de tornar-hi, així
com el testimoni dels qui ho viuen en l’actualitat. Remarca que és necessari,
també, saber quantes persones pateixen el risc de trobar-se sense llar entre les
que surten d’institucions d’internament com els hospitals psiquiàtrics o els centres
penitenciaris, també els nois i noies ex-tutelats. Adverteix que qualsevol
d’aquestes situacions de precarietat habitacional suposen exclusió residencial i
poden constituir el pas previ a quedar-se sense llar.
En conseqüència, considera que aquest pla és un pas important, començat fa
temps, per acarar un problema molt complex, que només tractat amb una
perspectiva integral es podrà posar-hi límit i recursos que esdevinguin solucions.
Tot seguit, destaca algunes de les actuacions incloses en aquest pla, entre les
quals la tasca de detecció de situacions de vulnerabilitat amb equips especialitzats
que se situaran a les estacions de Sants i del Nord; triplicar la xarxa de pisos per
atendre les persones sense llar, fins a cent cinquanta, en la línia del programa
housing first, endegada el mandat anterior. Assenyala també la coordinació amb la
XAPSLL; l’aposta per la prevenció; l’atenció especialitzada i el nou centre per a
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persones amb malaltia mental; així com el nou equipament per a nois i noies extutelats. Valora molt positivament també la inclusió de la perspectiva de gènere, i
l’atenció específica a les necessitats de les dones sense llar i sense sostre.
Recapitulant, remarca que és essencial la prevenció per evitar nous casos de
persones sense llar, i la disposició d’habitatge per a les que han finalitzat el
recorregut a fi que puguin fer el seu projecte vital. Altrament, sense sortida
habitacional o habitatge sostenible, amb els ingressos de què disposen aquestes
persones sense llar queden atrapades en la xarxa d’atenció.
Finalment, afirma que comparteixen la campanya de comunicació i de
sensibilització de la xarxa “Podries ser tu”, i subscriu que cal trencar els estereotips
i combatre l’estigma social de les persones sense llar, sobretot el tractament
mediàtic del fenomen.
La Sra. Esteller indica que el seu ja va dir a la Sra. Ortiz a l’inici del mandat que
calia abordar integralment tot allò referent a les persones sense llar, que era
fonamental donar una resposta a les 2.799 persones comptabilitzades en aquesta
situació a Barcelona, de les quals 945 no tenen sostre. I remarca que cal abordarho des de la prevenció a fi que el nombre de persones al carrer no augmenti i,
també, amb una atenció ràpida i eficaç.
Observa que el pla elaborat pel govern no ha estat comentat ni compartit amb
els grups municipals, i recorda que moltes de les mesures que s’apliquen
actualment les duen a terme les dues-centes trenta-quatre entitats que treballen
en aquest àmbit. En conseqüència, insisteix que la col·laboració amb el Tercer
Sector és bàsica.
En aquest sentit, posa de manifest que la col·laboració amb aquestes entitats ha
estat intensa en la fase de diagnòstic, tot i que no pas tant en la de les solucions, i
afegeix que moltes de les actuacions que fa l’Ajuntament es podrien derivar a
moltes d’aquestes entitats.
Assenyala que les persones en situació d’exclusió residencial requereixen una
atenció immediata, i amb uns horaris que no siguin limitats com ara; de manera
que aquesta restricció d’horaris i de centres fa que les respostes no estiguin ben
resoltes en el pla.
Diu, també, que el nombre de places del programa housing first no creix tant
com caldria, ja que hi ha cinquanta places actualment, la previsió d’unes altres
cinquanta al llarg d’aquest any, i cent en els dos anys següents. Consideren que
cal abordar aquest increment, ja que el housing first dóna una solució estable a les
persones que pateixen pobresa i sensellarisme cronificats.
Considera, igualment, que cal augmentar les places d’allotjament en habitatges
més estables i també una metodologia i la disponibilitat de centres per abordar els
problemes de salut mental vinculats en molts casos al sensellarisme.
Indica que han valorat que els horaris de menjador s’han d’ampliar, cosa que
s’apunta en el pla; i fa avinent que estan d’acord amb la modificació del centre
d’acollida de la Zona Franca.
Quant al pressupost que es destina a la contractació de personal, força
important, addueix que si es comptés més amb les entitats del Tercer Sector,
aquest pressupost podria anar molt més a adreçat a l’atenció de les persones
sense llar.
La Sra. Rovira manifesta que el seu grup comparteix l’oportunitat de presentar
aquest pla per acarar el sensellarisme a Barcelona i, per tant, que les
administracions públiques posin tots els recursos al seu abast per combatre
aquesta problemàtica.
Celebra, igualment, que per primera vegada en un pla del govern municipal
s’hagi inclòs la perspectiva de gènere de manera transversal, així com també la
perspectiva en matèria de salut mental. Entenen que això demostra que algunes
coses ja s’estan fent bé quant a la transversalització de les problemàtiques.
Fa referència a les causes que provoquen que una persona es quedi sense llar
són múltiples, però en cap cas són individuals, sinó sobretot són estructurals i
institucionals. Per tant, consideren essencial per entendre el fenomen del
sensellarisme tenir molt clar que la desigualtat social i l’exclusió no són atribuïbles
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a un destí fatal i ineludible, determinat per forces sobrenaturals, sinó que es poden
controlar; i assenyala que els processos actuals de desigualtat i exclusió social són
el resultat de factors estructurals que a dia d’avui s’anomenen sistema neoliberal i
mercantilització dels drets, en aquest cas el d’accés a l’habitatge. Quant als motius
estructurals, indica que són els que es relacionen amb el procés econòmic
neoliberal que té les seves branques en el mercat immobiliari, en l’explotació
laboral i en la precarització de les vides, mentre empreses i bancs s’emplenen les
butxaques. Afegeix que també té a veure amb motius estructurals el tancament de
fronteres i la manca de recursos de les persones migrades, les violències
econòmiques i les múltiples violències que pateixen les dones, així com
l’estigmatització de la salut mental.
Pel que fa als motius institucionals que intervenen en el fenomen del
sensellarisme, assenyala l’actuació dels serveis socials; així, malgrat els diferents
governs municipals que s’han anat succeint, consideren que s’ha victimitzat,
vulnerabilitzat i no s’ha dotat amb prou recursos els serveis socials i les seves
plantilles perquè realment puguin desenvolupar una tasca empoderadora i
comunitària a l’hora d’abordar les diferents problemàtiques de la ciutat.
En conseqüència, destaca el consens de tots els grups municipals en què aquest
pla era necessari, però manifesta que per al seu grup allò realment indispensable
és anar a l’arrel del problema; que els grups es plantegin quins són els seus
models de ciutat, quin el seu model econòmic i social per entendre que anar a les
causes és fonamental per eradicar el sensellarisme.
La Sra. Ortiz agraeix el consens expressat pels grups municipals quant a les
mesures recollides en el pla i, per tant, entenen que això reforça la viabilitat, la
continuïtat i la fermesa amb què aquest ajuntament prioritza les polítiques per
abordar el sensellarisme.
Precisa que no només el diagnòstic s’ha elaborat amb les entitats, sinó també hi
han col·laborat per fer les propostes, establir els eixos i els objectius. Destaca que
s’ha treballat tot plegat de manera coordinada en la XAPSLL.
Remarca que les polítiques de coproducció en aquest àmbit es fan d’ençà del
2005, de manera que no es una iniciativa del govern anterior ni de l’actual, sinó
que fa molt de temps que es treballa en aquesta línia. Posa en valor, però, que
aquesta vegada han volgut incloure persones directament afectades pel
sensellarisme, i entenen que aquesta aportació és el que ha enriquit més la
participació en el pla. Posa en valor que aquestes persones han aportat llum sobre
qüestions molt quotidianes, entre les quals com poden accedir als serveis
municipals; la manera de no estigmatitzar i de treballar les situacions de violència,
de vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer; o com és la situació de les
dones sense llar.
Reconeix que hi ha qüestions com l’increment de places planificades, però indica
que s’ha fet un redisseny dels equipaments, s’han triplicat el nombre de places
housing first, i s’ha prioritzat el treball en l’àmbit de la prevenció.
Es felicita, doncs, que tots els grups assumeixin que aquestes mesures són
prioritàries, però insisteix que la prevenció aconsegueix fer front a situacions com
ara que un 15% de les persones que estan al carrer treballen, és a dir, són
treballadors i treballadores pobres; que cal abordar la manca de rendes garantides
de ciutadania; la manca d’accés a l’habitatge per la inexistència de regulació i
control del lloguer.
Demana als grups, per tant, que intervinguin en aquesta situació amb una
perspectiva integral, ja que no es tracta només de fer més habitatges o espais
residencials per resoldre la problemàtica del sensellarisme sinó, fer-ho, sobretot, a
escala de país, ja que a dia d’avui Barcelona és pràcticament l’únic ajuntament que
té una política activa en aquest sentit.
La Sra. Fandos reclama al govern de la ciutat que actuï a més de fer proclames
al Plenari, ja que tot el que planteja s’ha de treballar en una taula.
2. Creació dels Punts d’Assessorament
subministraments bàsics (PAE).

Energètic

i

de

garantia

de

911

912

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

La Sra. Ortiz presenta la mesura de govern sobre la creació dels Punts
d’Assessorament Energètic i de garantia de subministraments bàsics (PAE), que
forma part d’una estratègia integral de lluita contra la pobresa energètica des
d’una òptica municipal.
Assenyala que la lluita contra la pobresa energètica acara un model energètic
clarament obsolet i injust que reverteix només en els interessos de les grans
empreses oligopolístiques, i amb l’objectiu poden fer alguna cosa més per acabar
amb la xacra que cada vegada afecta més persones a Barcelona. Indica que fer-ho
disposen d’instruments com la Llei 24/2015, impulsada per la ciutadania i les
entitats, però consideren que els ajuntaments també han de millorar els serveis de
resposta per tutelar els drets energètics.
En conseqüència, indica que els PAE són un nou servei municipal estès arreu de
la ciutat i en funcionament els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any, que parteix
d’una prova pilot amb quatre punts d’atenció que ha permès avaluar-ne el
funcionament.
Considera, per tant, que amb la posada en marxa dels PAE fan un pas endavant
per garantir els drets energètics a Barcelona, atès que les lleis s’han de concretar i
aplicar, donar-les a conèixer a la ciutadania a fi que en pugui fer ús per garantir els
seus drets; acompanyar-ho tot plegat amb un conjunt de polítiques
d’assessorament.
Remarca, en aquest sentit, que els abusos de les companyies subministradores
ultrapassen els talls de llum, i es dóna el cas que moltes persones han perdut el
dret a ser beneficiàries del bo social, de gaudir de descomptes, o han canviat de
comercialitzadora justament per manca d’informació.
En conseqüència, indiquen que aquest servei municipal ha d’acompanyar les
persones usuàries, independentment de la seva situació, assessorant-les sobre les
condicions de contractació, explicant-los el detall de les factures a fi que entenguin
quin servei estan pagant, fer atenció domiciliària a persones que estan en situació
vulnerable, potenciar l’adequació dels habitatges connectant amb totes les ajudes
en l’àmbit de l’habitatge i la rehabilitació.
Puntualitza, doncs, que a partir de la prova pilot han constatat la necessitat
d’implantar aquest servei municipal que, alhora, inclou la integració de persones
en situació d’atur de llarga durada com a agents energètics.
Posa en valor la combinació d’aquest servei de proximitat als barris, que
incorpora un vessant comunitari d’informació sobre cultura energètica en escoles i
casals de barri, amb una regulació justa; i no pas com la legislació que acaba
d’anunciar el govern de l’estat, que si es confirma i posa en risc la legislació
catalana suposarà fer passes enrere. Precisa que la llei estatal preveu un nivell de
protecció al qual només s’hi podran acollir les persones beneficiàries del bo social.
En aquest sentit, concreta que en el balanç que van fer dels PAE integrats en la
prova pilot, només el 17% de les persones vulnerables disposava d’aquest bo. En
conseqüència, alerta que la nova regulació estatal deixaria fora molts casos en
situació de vulnerabilitat; i, per tant, apel·la des d’aquest ajuntament a no fer
regulacions exprés, sinó a comptar amb la ciutadania, amb les entitats que han
estat acompanyant aquests casos i saben com resoldre la pobresa energètica, i
trobar solucions regulatòries escaients.
La Sra. Fandos coincideix amb què l’accés a l’energia és un factor clau en el
benestar de les persones, ja que amb l’esclat de la crisi econòmica la pobresa
energètica s’ha convertit en un dels principals problemes socials i econòmics del
país, que afecta molt especialment els municipis.
Igualment, subscriu que les administracions no poden fer assistencialisme
només i dedicar-se a pagar rebuts dels usuaris; i remarca que la mateixa Llei
24/2015 atorga molts més recursos.
Per tant, manifesta que el seu grup està d’acord amb què els PAE poden ser una
bona resposta, especialment perquè promouen l’atenció personalitzada i
preventiva.
Afegeix que altres administracions que actuen en l’àmbit de la pobresa
energètica, com la Diputació de Barcelona, han endegat fa temps programes que
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donen respostes preventives, educatives i d’eficiència enfront de la pobresa
energètica. Indica que analitzant els resultats obtinguts per aquestes
administracions amb les proves pilot es constata com les auditories energètiques,
d’eficiència energètica i de capacitació i assessorament tarifari aporten un estalvi
econòmic de més tres-cents euros anuals a cada llar; i un estalvi energètic d’1,6
kW/h diaris.
Afegeix que la prova duta a terme per la Diputació de Barcelona ha posat de
manifest que més del 80% de llars amb dret al bo social no l’han tramitat.
Per tant, confirma que estan plenament d’acord que programes com el que fa la
Diputació, o el que impulsa aquest ajuntament, i altres com el de Sabadell,
serveixen per a la prevenció, l’empoderament i la garantia dels drets de les
persones, incidint, alhora, en l’eficiència energètica.
Finalment, manifesta que una única cosa que els preocupa d’aquesta mesura de
govern és la intervenció integral; així, el fet que no es dugui a terme des dels
serveis socials, sinó en punts concrets, temen que vagi en detriment d’un servei
integral, però entén que això ja ho aniran constant amb el funcionament d’aquests
PAE a la ciutat.
La Sra. Barceló valora positivament la implantació dels PAE, així com l’ocupació
de persones amb risc d’exclusió social i en situació d’atur de llarga durada.
Destaca que la pobresa energètica és una realitat que s’ha d’atendre i solucionar
des de les administracions públiques, ja que no només constitueix una erosió dels
valors que afecta la dignitat de les persones, sinó que també comporta problemes
de salut. Remarca l’existència de lleis per protegir de la pobresa energètica com la
24/2015 de la Generalitat de Catalunya, i aprofita per reclamar-ne el
desplegament quant a l’article sisè.
Això no obstant, assenyala que per fer front a la pobresa energètica cal arribar a
convenis amb les empreses elèctriques, i per això pregunta quin és l’estat del
conveni de col·laboració d’aquest ajuntament amb les subministradores.
Afegeix que voldrien que els grups municipals tinguessin accés al recurs
presentat per les elèctriques contra la instrucció sobre els mecanismes de protecció
social per acarar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. Adverteix que
cal dialogar i arribar a acords i, en aquest sentit, observa que el govern es queixa
que tenen dificultats per fer-ho, però constata que també tenen les mateixes
dificultats per dialogar amb les empreses, tot i que és possible arribar-hi a acords,
tal com demostra que, fa pocs dies, el PSC, el PP i Ciutadans van arribar a un
acord al Congrés dels Diputats per evitar els talls de subministrament.
Quant al contingut concret de la mesura, pregunta per la ubicació dels PAE o si
han valorat mecanismes de proximitat com ara les unitats mòbils; afegeix que els
sorprèn que el pressupost no estigui desglossat; i diu que voldrien saber qui és la
persona responsable de fer la coordinació amb les empreses elèctriques.
Suggereix que seria positiu creuar les bases de dades de Generalitat i de
l’Ajuntament a fi d’acarar els assumptes socials, especialment la pobresa
energètica; i també que, amb temps, caldria elaborar un estudi prospectiu de la
pobresa energètica, àmbit en què tots els recursos són necessaris.
Reclama al govern que es gasti la totalitat del pressupost destinat a fer front a
la pobresa energètica, ja que només s’ha gastat un 31% del que s’hi va destinar el
2015. Considera, doncs, que hi ha alguna cosa que no es fa bé.
Finalment, demana que el govern assumeixi el compromís de presentar
trimestralment el nombre de casos detectats de pobresa energètica i la seva
resolució, i avança que si no els atenen la demanda avui, la presentaran com a
prec.
La Sra. Benedí celebra que el govern municipal ampliï les mesures de lluita
contra la pobresa energètica, així com que incorpori algunes de les iniciatives
proposades pel seu grup i, fins i tot, part del seu argumentari.
Manifesta, per tant, que comparteixen plenament l’objectiu d’aquesta mesura de
govern, atès que l’accés a l’energia i altres subministraments està directament
vinculat al benestar de les persones, especialment a les que pateixen dificultats
econòmiques i laborals.
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Considera que no fóra lògic que a dia d’avui no estiguessin garantits els serveis
essencials per a una vida digna; apunta que els de l’aigua i el sanejament han
estat reconeguts com a drets humans per part de l’Assemblea general de les
Nacions Unides. Per tant, remarca que és responsabilitat de les administracions
públiques competents garantir-ne no només l’accés universal, sinó també protegirlo, respectar-lo i promoure’l.
Adverteix que una població que no té el dret assegurat a l’aigua, la llum i el gas
és extremament vulnerable; per tant, reconeix que l’ajuntament de Barcelona va
cap al model de vetllar realment per garantir els serveis públics imprescindibles
per a la cohesió social, i indispensables per assegurar l’equitat i la igualtat entre
tota la ciutadania.
Es felicita perquè després de l’obertura de les oficines de Nou Barris, Sant Martí,
Sants-Montjuïc i Sant Andreu, l’Ajuntament hagi decidit d’ampliar les atribucions
del PAE i estendre’ls a la resta de Districtes, actuant no únicament en cas
d’emergència energètica, sinó també assessorant sobre la manera de reduir el
consum, o informant de les subvencions per millorar l’aïllament de les llars.
Addueix que una de les qüestions més rellevants de la mesura és el conveni de
col·laboració amb la Federació d’entitats catalanes d’acció social amb l’objectiu de
combatre la pobresa energètica i fomentar la inserció laboral de persones amb
dificultats a l’accés al mercat laboral. Això no obstant, apunta que els preocupa
que s’ha constatat que només una tercera part dels usuaris coneixien l’existència
del bo social en la factura de l’electricitat, i únicament un 17,3% hi havia
recorregut, malgrat que un 65% hi tenia dret perquè complia els requisits; alerta
que això significa que hi ha moltes famílies a Barcelona que tenen total
desconeixement dels seus drets o com s’hi poden acollir en cas de patir dificultats.
Diu que saben que aquesta informació consta a la web de l’Ajuntament amb tota
mena d’explicacions, però remarca que no tothom hi té accés. Per tant, atès que
en la mesura es preveu un programa d’intervenció comunitària, demana que
l’aprofitin per fer arribar la informació a les llars.
Demana que tots els serveis específics proposats en la mesura siguin avaluats,
anualment o semestralment, i que els presentin un informe en comissió o al Ple.
Finalment, subratlla que l’accés a l’energia és clau per viure dignament, cosa
que és evident que no comparteix el govern del PP amb la seva nova regulació.
El Sr. Mulleras manifesta que el seu grup comparteix els objectius de la mesura
de govern, atès que és de sentit comú que s’ha de garantir l’accés als
subministraments bàsics, l’assessorament als usuaris i l’optimització de la despesa
energètica a les llars, amb ajudes a les reformes i integrant els plans d’ocupació.
Tanmateix, planteja un seguit de dubtes quant a la manera com es vol fer tot
això; en aquest sentit, es pregunta si realment cal crear deu oficines noves quan ja
existeixen quaranta centres de serveis socials que podrien integrar la seva funció.
Observa, en aquest sentit, que el govern municipal, i la regidora Ortiz en aquest
cas concret, sembla més preocupat per fer propaganda i publicitat que per fer
realitat les mesures que proposa; altrament, es dedica a posar publicitat a la
premsa, a plana sencera, esmerçant uns milers d’euros que ben bé es podrien
haver destinat a famílies amb pobresa energètica.
Considera que el govern utilitza la pobresa energètica per fer política, quan allò
que hauria de fer és emprar la política per ajudar a disminuir-la.
Recorda que el govern va anunciar que invertiria dos milions i mig d’euros per
fer front a la pobresa energètica el 2015, mentre que després només ha gastat un
30% d’aquesta quantitat; igualment, la Generalitat només utilitza el 20% dels
recursos pressupostats per al mateix concepte.
Apunta que per resoldre problemes en aquesta qüestió el govern d’Espanya,
aquesta mateixa setmana, ha arribat a un acord amb diverses forces
parlamentàries, entre les quals la del Sr. Collboni, i posa en valor que s’ha fet
sense soroll ni propaganda. Precisa que amb aquest acord es prohibiran els talls de
subministrament elèctric tot l’any; es garantirà l’aplicació del bo social, estalviant
entorn de dos-cents milions d’euros a les famílies espanyoles, de manera que se’n
beneficiarà una gran part de famílies catalanes.
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La Sra. Lecha observa que la mesura de govern abasta principalment l’ajut a
famílies amb dificultats econòmiques per cobrir les necessitats energètiques i
aconseguir un mínim confort.
Tanmateix, assenyala que novament s’incideix en els ajuts i que la solució passa
per transferir recursos públics mentre que, altrament, la mesura passa de puntetes
per l’incompliment sistemàtic de la Llei 24/2015 per part de les companyies
subministradores, i que explicita l’obligatorietat d’assumir els deutes de les famílies
amb aportacions a fons perdut.
Remarca que la pobresa energètica no se soluciona promocionant l’estalvi
energètic de les famílies, millorant els habitatges o reduint la factura, atès que tot
això són mesures assistencialistes, que en molts dels casos no arriben on toca
perquè hi ha situacions de pobresa energètica que no afloren.
Consideren que la mesura seria correcta si s’acompanyés de polítiques
transformadores, tal com han plantejat a la Generalitat, per obrir el camí a trencar
amb l’oligopoli de les companyies amb beneficis milionaris. Afirma que per al seu
grup el camí passa per acabar amb els privilegis de les empreses, les quals s’han
de coresponsabilitzar al seu torn del deute de les famílies que per raons
socioeconòmiques no poden fer front al pagament de la factura.
Reclama que no es tornin a signar convenis amb aquestes empreses; i que no
s’esmerci ni un sol euro públic més a donar-los beneficis i, per tant, que es revisin i
es resolguin els contractes de subministrament de les dependències municipals a fi
d’adequar-los a l’interès general. Afegeix que cal emprendre accions legals com a
ajuntament de Barcelona contra les empreses subministradores per tal que
assumeixin els deutes de les famílies i donin resposta immediata a les actuacions
d’emergència social, de les quals són responsables.
Demana, també, una auditoria de les xarxes de distribució per avaluar-ne
l’estat, el servei prestat, els recursos públics invertits i la seva amortització, les
retribucions de la plantilla, el règim de propietat i les concessions dels punts de
connexió. Indica que l’esmentada auditoria ha de servir per dur a terme una
expropiació de les xarxes de distribució a fi d’incorporar la vocació de servei públic
a la seva gestió, i garantir que cap tall de subministrament es produeixi per raons
socioeconòmiques.
Continua dient que s’ha de desobeir el TC respecte a la suspensió de la Llei
24/2015, promoguda pels agents de la PAH, i empara aquesta suspensió
assegurant que ho fa per garantir la igualtat entre tots els espanyols.
Adverteix que l’única manera d’acabar amb els casos de pobresa energètica és
nacionalitzant les empreses subministradores i que passin a mans públiques, sota
gestió pública universal i sotmesa a la participació i el control popular. Indica que
només així es podrà garantir que la dignitat de les persones passa per davant de
l’afany de lucre, i que el patrimoni col·lectiu es posa al seu servei.
La Sra. Ortiz agraeix el suport de la majoria dels grups municipals. I puntualitza
que els PAE estan molt lluny del concepte d’assistencialisme; no es tracta de
tramitar ajuts sinó, contràriament, d’empoderar les persones, que coneguin els
seus drets, que puguin denunciar; alhora que remarca que potenciar l’estalvi i
l’eficiència energètica serveix per combatre un model malbaratador de recursos.
Reconeix que tot això ha d’anar acompanyat d’accions legals i de canvi de
model, en el qual confirma que estan treballant.
Pel que fa a la demanda de proporcionar més i millor informació, assenyala que
ja ho estan fent, i que el proper gener, la posada en marxa dels PAE es donarà a
conèixer mitjançant els canals municipals.
Replica a la intervenció del Sr. Mulleras que allò que realment es pot qualificar
de propaganda és el que ha succeït aquesta mateixa setmana amb l’acord a què
s’ha referit, que s’ha fet d’esquena a les persones afectades per la pobresa
energètica i les entitats que els fan costat, i que exclou el 83% de persones que ha
atès aquest ajuntament. Per tant, pregunta quina mena de solució proporciona
aquell acord –que al seu parer té l’objectiu de rentar la cara al govern– que
desempara un gran nombre de persones, ja que el bo social deixa fora la majoria
de persones en situació vulnerable.
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La Sra. Barceló lamenta que la Sra. Ortiz no hagi respost les preguntes que ha
formulat en la seva intervenció, i avança que les presentarà per escrit en una altra
ocasió.
Assenyala, igualment, que quan els grups arriben a acords, encara que no sigui
en aquest ajuntament, s’ha de celebrar, i retreu a la regidora Ortiz que critiqui els
acords dels altres quan aquest govern no es capaç d’establir-ne cap.
c) Informes
C) Part Decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. Resoldre les al·legacions presentades al projecte de Pressupostos (General i
Consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, així com les seves
Bases d’Execució i annexos, durant el termini d’informació pública, d’acord amb
l’informe que consta a l’expedient; aprovar definitivament el Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, integrat per: a) El de la mateixa
Entitat; b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut
Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal
d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut
Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports i 9. Institut Municipal de
Serveis Socials; c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats
públiques empresarials: 1.Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de
Parcs i Jardins, 3. Patronat Municipal de l’Habitatge i 4. Institut Municipal Fundació
Mies Van de Röhe; d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les
societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2.
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4.
Barcelona Gestió Urbanística, SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
(BIMSA), 6. Foment de Ciutat, SA, i 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; aprovar
definitivament les bases d’execució, la plantilla de personal i la resta d’annexos per
a l’exercici 2017; aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament
de Barcelona per a l’any 2017 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària; vincular l’aprovació dels Pressupostos 2017 a la qüestió de
confiança que planteja l’Alcaldessa a l’empara i als efectes previstos a l’article 197
bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General; i
sotmetre, en conseqüència, l’adopció de la present proposta d’acord i de la qüestió
de confiança que incorpora al sistema nominal de votació mitjançant crida pública.
Abans d’encetar el debat d’aquest punt, la Sra. Alcaldessa recorda que un cop
finalitzades totes les intervencions es procedirà a la votació nominal, tal com fixa el
reglament.
El Primer Tinent d’Alcaldia, Sr. Pisarello, fa avinent que avui presenten
novament la proposta pressupostària per al 2017, que el Consell Econòmic i Social,
un organisme independent, defineix com a socialment avançada i que té com a
objectiu, com ja va succeir els exercicis del 2015 i el 2016, plantar cara a les
desigualtats, impulsar l’activació econòmica de la ciutat i, en aquest cas concret,
fer un salt històric en matèria cultural.
Posa de manifest que com s’ha pogut comprovar aquests darrers mesos es
tracta de la proposta pressupostària més consistent, i de lluny la que més suports
té en el consistori, i alhora està vinculada també d’un projecte de ciutat, que
compta amb la confiança de la ciutadania, tal com demostren els baròmetres i les
enquestes municipals, que li atorguen les millors notes dels darrers dotze anys, un
grau d’acceptació comparable només als millors moments del mandat de Pasqual
Maragall. Destaca, doncs, que es tracta d’un projecte de ciutat i de canvi que
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també genera confiança a escala internacional, ja que cada vegada més ciutats
miren amb atenció Barcelona.
Reconeix que han debatut intensament aquests pressupostos i sobre el projecte
de ciutat que hi ha al darrere, tant en comissió, en roda de premsa o en
declaracions als mitjans, de manera pública i també privada en la gran quantitat
de reunions que han fet aquests darrers mesos.
Això no obstant, afirma que entenen que hi hagi forces conservadores que no
subscriguin el projecte, i reconeix que ja no estan en l’època en què CiU i el PP
pactaven els pressupostos i el model de ciutat, però creu que això no impedeix que
puguin arribar a acords en el futur, ja que adverteix que Barcelona no es pot
aturar o retornar a projectes del passat.
Confirma que, tanmateix, els costa d’entendre l’oposició al pressupost d’altres
forces d’esquerres, amb les quals han pactat moltes coses aquests mesos, amb qui
comparteixen anhels republicans. Per tant, reitera, com ja ha dit en altres
ocasions, que la mateixa ciutadania no entendrà que allò que considera bo un
govern encapçalat pel Partit Demòcrata de Catalunya no valgui per a l’experiència
de canvi a Barcelona.
Malgrat tot, diu que confia que s’entendran en el futur més enllà de les
diferències legítimes, i avui tan sols demanen que no decebin la confiança que els
ha dipositat la ciutadania, la confiança que genera la Barcelona justa i pròspera
que tots plegats haurien de construir aquesta propera dècada.
La Sra. Recasens considera que avui arriben al final d’un esperpent. Observa
que es tracta d’un simulacre de negociació, que el Sr. Pisarello descrivia com a
desenes de reunions, i manifesta que no saben ben bé amb qui han pretès arribar
a acords amb el que descriu com una pantomima de voluntat de consens i de
diàleg, que avui arriba a la seva fi en seu plenària, en què tota l’oposició sense
excepció reprova el govern i li retreu novament la manca de voluntat d’arribar a un
consens, ni cap intenció de pactar un pressupost.
Fa notar que avui els extrems es toquen, des del grup del PP fins al de la CUP,
passant per la resta de grups municipals, que fan saber al govern que les prioritats
pressupostàries són errònies i no reflecteixen les necessitats ciutadanes. Considera
que això és obvi en el cas d’un pressupost que es basa en un PAM, de cinc línies
estratègiques, que no va ser aprovat; ben evident quan existeix una política fiscal
amb unes ordenances que tampoc no van ser aprovades; és obvi quan es retallen
vint milions d’euros en polítiques d’ocupació, i retalls en la promoció del comerç de
proximitat. Afegeix que també és evident quan s’inclou en el projecte de
pressupost el tramvia de la Diagonal, que encara desconeixen si seguirà el traçat
del Sr. Mòdol o el de la Sra. Sanz; o també quan existeixen uns milions per a
remunicipalitzacions que tampoc no tenen l’aval del Plenari del Consell Municipal o,
altrament, catorze barris que es queden sense cap inversió.
Recorda a la Sra. Alcaldessa que avui se sotmet a una qüestió de confiança, i
entén que farà bé de defensar-se personalment, atès que és ella qui signa el
pressupost.
Diu que avui es demostra el fracàs del govern, la incapacitat d’una alcaldessa
per dialogar, i entén que es tracta d’un acte de desesperació per la supervivència
política; una demostració palmària de la debilitat del govern de la ciutat, un acte
de soledat en què l’Alcaldessa quedarà uns quants dies a la corda fluixa i perdrà la
seva capacitat de govern en el ple sentit del terme. I fa avinent que el que acaba
de dir no són les seves paraules, sinó les que va dir qui avui és el gerent municipal
en el mandat anterior, el mateix que fa tres anys es va batre en primàries amb el
Sr. Collboni pel PSC.
Manllevant les paraules expressades per ICV-EUiA, fa tres anys també,
manifesta que Barcelona té una alcaldessa més en precari que mai que recorre a
una filigrana legal desconnectada de tota lògica democràtica, amb una operació
que la degrada.
Recorda, per tant, que el govern de CiU en minoria també va recórrer a la
qüestió de confiança, amb la diferència, però, d’haver esgotat les vies de diàleg i
de consens. I fa notar al Sr. Pisarello que no només van pactar amb el PP, sinó
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també amb els grups del PSC i d’ERC després de passar per la qüestió de confiança
i perquè es van treballar, i molt, l’aspecte de la credibilitat i del diàleg.
Recorda que l’actual govern va prometre nova política, que acabaria amb les
desigualtats i amb els desnonaments, que posaria ordre als apartaments turístics
il·legals, que es guanyaria en qualitat democràtica i tot seguit de promeses que
avui s’acompanyen amb un pressupost que no hi dóna resposta. Altrament,
constata que la confiança queda en entredit, i l’alcaldia en la corda fluixa.
El Sr. Forn fa la segona part de la intervenció del grup de CiU, que enceta
recordant que l’octubre van expressar que calia buscar una majoria alternativa al
govern de la ciutat, i confirma que continuen treballant amb aquest objectiu.
Diu que en vista de com s’ha gestionat el procés de negociació del pressupost es
ratifiquen en la necessitat de construir una alternativa de govern per a tots els
barcelonins i no només per a una part, atès que el seu grup ha estat exclòs
sistemàticament de les negociacions. Assenyala que massa sovint han de recordar
a la formació de l’Alcaldessa que només té onze regidors, un més tan sols que el
grup de CiU.
Reconeix la importància del pressupost, però assegura que també els preocupa
saber com pensen governar el dia a dia de la ciutat quan no hi ha voluntat
d’arribar a acords; i creu que després d’un any i mig de mandat ja fóra hora de
concretar quin és el model de ciutat per què treballa el govern i de quina manera
el pensa bastir.
Es refereix a què fa sis mesos que el grup del PSC va entrar al govern de la
ciutat, en una operació que en el seu moment alguns van entendre com una
manera d’aproximar la ciutat al centre polític, allunyant-se una mica del sectarisme
que va caracteritzar el primer any de mandat. Tanmateix, després de mig any,
constaten que això no ha estat així, i que l’entrada del PSC al govern no ha
comportat cap efecte positiu en la relació entre el govern i l’oposició, i es
pregunten si avui el govern municipal és més fort o, altrament, és més feble que a
l’inici del mandat i entén que la resposta és clarament negativa, atès que l’actual
govern està més aïllat que mai, i possiblement acabarà el mandat sense haver
estat capaç de pactar ni un sol pressupost, i reconeix que ha tingut l’habilitat d’unir
tota l’oposició contra l’acció de govern.
Observa que el refranyer popular sol encertar, però el “voler és poder” és una
excepció amb el pressupost del 2017, ja que s’aprovarà un pressupost sense cap
voluntat de fer-ho per la via del pacte; i l’única voluntat que constaten en el
govern de la ciutat és la de mantenir-se aïllat, governant des d’una banda, sense
buscar la centralitat política i menystenint permanentment grups municipals que
representen amplis sectors de la ciutadania.
Posa en relleu que avui es posa en marxa un mecanisme, la qüestió de
confiança, que permetrà aprovar el pressupost, i tenen la sensació que al govern ja
li està bé governar només per als seus, que tant li fa si hi ha assumptes de ciutat
importants que queden per resoldre ja que no té unes prioritats clares per a la
ciutat.
Recorda a l’Alcaldessa que d’aquí a trenta dies podria aprovar el pressupost
2017 per la via dels fets, però li repeteix que no podrà fer el mateix amb altres
assumptes de ciutat ja que no té majoria per imposar als grups de l’oposició la
seva voluntat; així, ni pot imposar el tramvia per la Diagonal, ni el pla d’hotels, ni
l’ordenança de terrasses, ni el desmantellament de la guàrdia urbana o el seu
model de superilla només per citar uns quants exemples.
Reclama al govern que es posi a treballar per cercar consensos, i ho demana
personalment a l’Alcaldessa, perquè hi ha massa assumptes que acaben en via
morta, i li recorda que només en un any ha perdut tres votacions, la del PAM, les
ordenances fiscals i avui el pressupost; i subratlla que només la salva l’aritmètica
del Ple, però li adverteix que ha de ser conscient que ella és la cara visible del
problema que suposa per a Barcelona una gestió deficient com la que fa el govern.
La Sra. Mejías reconeix la gran habilitat de l’Alcaldessa per superposar els
problemes propis als interessos de la ciutat i no assumir responsabilitats. Posa de
manifest que avui tindrà protagonisme per la seva assistència a la cimera sobre el
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referèndum en comptes de tenir-lo en aquest Ple, on obtindrà un fracàs més amb
la no-aprovació del pressupost, que se suma al de les ordenances, al del PAM i al
del PIM.
Diu que això, però, no els sorprèn perquè ja els ho va anunciar el Sr. Pisarello,
qui literalment va dir que hauria pressupost sí o sí.
Retreu al govern el que defineix com una actitud profundament antidemocràtica;
en aquest sentit, es refereix a què fa uns dies el Sr. Pisarello declarava que la
democràcia no és un concepte estàtic, i que s’acosta o s’allunya en funció del
moment històric. Conclou, per tant, que per a aquest ajuntament avui és el
moment històric en què la democràcia s’esfuma, ja que s’aprovarà un pressupost
per la via de la qüestió de confiança i tenint en contra la majoria de grups del
consistori.
Retreu al govern que no hagi tingut la més mínima voluntat de negociar; que els
presentés els pressupostos amb quaranta-vuit hores d’antelació, durant les quals
els seus equips van haver de fer un gran esforç per entendre’ls. Afegeix la
circumstància que les al·legacions han estat resoltes en un temps rècord de vint-iquatre hores, i ni tan sols han estat contestades.
Confirma que de bon principi van ser conscients que les seves propostes de
diàleg eren una farsa, una mera operació política que usarien per victimitzar-se i
dir que l’oposició no els deixa treballar ni governar, com una manera de justificar
el seu fracàs culpant els altres.
Es pregunta, també, que opina de tot plegat el Sr. Collboni, atès que va fer una
oferta de diàleg, tot i que han constatat que el govern municipal no en té cap
intenció.
Justifica el vot contrari al pressupost per un seguit de motius, entre els quals, i
en primer lloc, per l’exclusió radicalment antidemocràtica dels grups de l’oposició,
amb gestos de pura aparença. Per tant, demanen, d’entrada, un canvi d’actitud al
govern o, si més no, un canvi d’interlocutor a càrrec de les negociacions amb els
grups.
Manifesta, en segon lloc, que refusen el pressupost perquè manté la submissió
financera a la Generalitat, a la qual continuen deixant diners sense cap certesa de
quan els els tornarà.
Continua dient que la seva negativa també respon al fet que el govern no té
model de ciutat, que es fa evident en aquest pressupost amb partides de fins a
cent seixanta milions d’euros sense especificar, vuitanta-set destinats a “altres
inversions”, o setze milions per a expropiacions que no es concreten.
Pel que fa a la política social, posa en relleu que la Sra. Ortiz ha presentat al Ple
innumerables mesures de govern i informes, sobre els quals la Sra. Barceló ha
demanat que, a més d’un diagnòstic, presentin mesures concretes i quin és el seu
grau d’execució. I remarca que han constatat que els serveis d’emergència estan
absolutament desbordats, i es queixen que no tenen mitjans ni recursos. En aquest
àmbit, esmenta que s’han duplicat els desnonaments; que mitjançant el registre
d’habitatge protegit només es resolen el 5% de les peticions que li arriben.
Afegeix que en el pressupost s’inclouen partides pressupostàries adreçades a
projectes que, a parer seu, haurien de tenir el consens de tots els grups municipals
com ara el tramvia per la Diagonal o les superilles, tots projectes que generen un
gran rebuig en la ciutadania.
Posa en relleu que per al seu grup era una prioritat la reactivació de l’economia,
la generació d’ocupació i, sobretot, no prendre mesures antieconòmiques en
detriment dels sectors econòmics de la ciutat. Altrament, el govern ha actuat en el
sentit directament oposat, i ha pres mesures com les de les terrasses, que han
suposat una davallada en la recaptació de taxes de més de dos milions d’euros;
igualment, manifesta que no han sabut trobar en el pressupost partides destinades
a la reactivació de l’ocupació. Recorda, en aquesta línia, que es va aprovar en la
comissió d’Economia i Hisenda de destinar 1,5 milions d’euros al servei
d’intermediació de Barcelona Activa per garantir la productivitat i l’impuls de
l’ocupació, i confirma que no han trobat aquesta xifra en els pressupostos que els
han presentat.
Afegeix que –com ha esmentat la Sra. Recasens i ha rebatut la Sra. Ballarín–
tampoc no hi consten les partides pressupostàries destinades a la dinamització
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econòmica, essencials per a la revitalització dels barris que han patit més la crisi.
Precisa, en aquest sentit, que l’informe del Consell Econòmic i Social constata que
el darrer any les desigualtats en els barris amb una renda menor han augmentat.
Indica, també, que encara no s’ha concretat el Pla d’habitatge públic que
permeti abordar els desnonaments, el nombre dels quals s’ha duplicat l’últim any.
Considera que el govern és hostatge de les seves paraules; així, ha acusat el
govern anterior de destinar partides a treballs tècnics i informes, tot i que en el
pressupost del 2017 aquestes partides s’han duplicat.
Acaba la intervenció ratificant que el seu grup no donarà suport al pressupost
per antidemocràtic, perquè no s’ajusta a un model clar de ciutat, i perquè no és el
que Barcelona necessita. I alerta que estan en una situació sense precedents, i
reclama a l’Alcaldessa que prengui una determinació en el sentit d’obrir al diàleg
els projectes importants de ciutat, i reconsiderar, si la persona que ha destinat a
aquesta missió no la compleix, canviar l’interlocutor.
Finalment, convida l’Alcaldessa a retirar la qüestió de confiança i a obrir un
període de negociacions per arribar a acords.
El Sr. Bosch considera que el grup d’ERC ha estat molt raonable en aquest
procés, i que ha donat totes les oportunitats al govern de la ciutat per arribar a
acords, cosa que no ha estat possible i, en conseqüència, avui els forçaran a negar
novament aquest pressupost.
Fa avinent que d’ençà fa molts mesos que el seu grup va plantejar el marc que
consideraven adient per negociar, i van posar tres condicions que van reflectir
també en les al·legacions presentades al pressupost. Recorda que, en primer lloc,
van demanar que els pressupostos tinguessin una dimensió encara més social.
Assenyala que no han pogut entrar a dialogar sobre la qüestió atès que la resta de
condicions tampoc no s’han complert. Malgrat tot, indica que haurien volgut
negociar que un 25% de les inversions municipals es dediquessin a habitatge; en
aquest sentit, manifesta que tenen molt clar que estan davant d’una situació
d’alarma i que, o bé hi posen eines del segle XXI, o bé no se’n sortiran si només
fan servir les tradicionals.
Diu que també eren partidaris destinar més ingressos provinents de la taxa
turística –6,2 milions– a la inversió als barris i a la ciutadania més afectada per
l’impacte de l’activitat turística, cosa que tampoc no els van acceptar juntament
amb la demanda de tarifació social, que només van considerar que es podia parlar
parcialment.
Diu que esperen que aquesta falta de compliment dels acords, que sí que van
tancar el 2016 per tal d’activar l’arribada del metro al passeig de la Zona Franca,
per desencallar el trasllat de les presons Model i Trinitat per fer-hi equipaments de
barri o la rebaixa de tarifes de transport per a joves es posin en marxa l’any
vinent. Posa en relleu, però, que la data triada per l’Alcaldessa és la d’avui, i és
avui que han de fixar el seu vot.
Es refereix seguidament a què van demanar a l’Alcaldessa que defensés la ciutat
arreu, també al Parlament de Catalunya, i que amb els socis parlamentaris de
Barcelona en Comú defensessin inversions cabdals a Barcelona. Recorda que la
Generalitat destina un 17,4% de la despesa corrent a la ciutat, 4,7 milions d’euros,
i un 29% d’inversió que suposa 320 milions d’euros, unes xifres iguals o fins i tot
superiors a les que avui tracten en el pressupost. En conseqüència, subratlla que hi
ha una connexió entre el pressupost de la ciutat i el de la Generalitat, atès que
Barcelona és la capital de Catalunya.
Observa que el govern ja va acceptar aquest principi de relació entre
pressupostos el 2016 quan van tractar sobre el metro, de les tarifes del transport o
de presons, i també ho va acceptar el grup del PSC; entén que si no hi estaven
d’acord, amb aquesta relació, ho haurien d’haver manifestat, cosa que no van fer
llavors, i ara sembla que han canviat d’idea.
Es refereix als convenis signats amb les conselleries de la Generalitat, entre els
quals un de 187 milions d’euros amb la de Sanitat i amb la de Benestar Social 42,5
milions d’euros; però remarca que els companys de l’Alcaldessa al Parlament no
permeten que aquests acords es despleguin, impedint l’aprovació del pressupost.
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Recorda que el Sr. Pisarello ha dit que era incomprensible el desacord amb ERC
pel que fa al pressupost municipal, i li pregunta si ho entenen al Parlament.
Considera raonable, doncs, posar de manifest aquesta incoherència.
Recapitula que el govern ha fixat la data, la d’avui, i considera innecessària la
pressa, atès que l’any passat no la van tenir i van poder negociar amb més calma.
Altrament, el govern ha dit que estava disposat a dialogar, malgrat que els
plantava una espasa de Damocles al damunt amb la qüestió de confiança.
Es pregunta, doncs, què han de fer, ja que els grups de l’oposició no tenen
l’obligació de presentar el pressupost, de negociar-lo i d’aprovar-lo i, després,
aplicar-lo, accions totes que pertoquen totes al govern; i remarca que ara els
aboquen a votar en contra del pressupost que avui presenten.
El Sr. Fernández Díaz avança que hi ha dues raons que motiven el vot contrari
del seu grup als pressupostos, d’una banda, el seu contingut polític i de govern,
aspecte que avança que reservarà per a la seva segona intervenció una vegada
l’Alcaldessa intervingui en defensa dels pressupostos, atès que la intervenció del
Primer Tinent d’Alcaldia ha estat merament de teloner pressupostari.
D’altra banda, expressa com a segon motiu el rerefons democràtic de la
presentació de la qüestió de confiança. Diu que no en qüestiona la legitimitat, però
remarca que es tracta d’uns pressupostos per imposició, atès que el govern vol de
totes totes aprovar-los, sense acord ni diàleg. Observa que tenia una primera
opció, que li va fallar arran d’una sentència del TC, que era aprovar-los en la
Comissió de Govern i, per tant, únicament els queda aquesta de la qüestió de
confiança, amb la qual una minoria imposarà el seu criteri a la majoria, i li
pregunta a l’Alcaldessa si això li sembla just i coherent amb els plantejaments
polítics que sempre ha defensat; insisteix a preguntar-li si li sembla democràtic
aprovar uns pressupostos per decret i imposar el seu criteri minoritari a la majoria.
Diu que confia que l’Alcaldessa respongui aquesta qüestió en la seva intervenció, i
que doni explicacions dels motius que els han portat a rebutjar les al·legacions que
hi han presentat.
La Sra. Lecha remarca que ja tenen els primers pressupostos del mandat, que
neixen d’un PAM rebutjat per tota l’oposició, que es nodreixen d’uns ingressos que
augmenten per inèrcia després del fracàs de les ordenances fiscals; uns
pressupostos que ja van ser rebutjats la setmana passada en la comissió
d’Economia i Hisenda.
Valora que aquests pressupostos són el sostre polític de Barcelona en Comú, la
constatació del fracàs absolut de la retòrica del canvi que preconitzava. Altrament,
les paraules se les ha emportat el vent i la realitat és tossuda.
Retreu al govern que avui presenti els pressupostos que ha volgut, els seus i els
de ningú més, sense cedir ni negociar, i creu que no val excusar-se en la minoria
del govern perquè, avui, no necessita cap majoria per aprovar el pressupost ja que
ho fa per decret, amb un automatisme legal que li ha permès fer el que ha volgut.
Confirma, per tant, que ara ja saben en què consistia el gran canvi, i han pogut
constatar que el govern no ha estat capaç ni tan sols de contestar les propostes de
mínims que ha fet el grup de la CUP, de manera que han pogut comprovar que el
gir municipal ha estat de tres-cents seixanta graus i que tornen a ser on eren el
maig de 2015.
Remarca que el govern ha mentit en afirmar que ha acceptat la meitat de les
al·legacions de l’oposició, i concreta que en el cas de les presentades pel seu grup
no n’ha acceptat cap ni una.
Assenyala que acceptar una esmena no significa explicar els números sinó de
modificar-los. En aquest sentit, per il·lustrar el grau de continuisme del govern i la
seva reticència al canvi, posa alguns exemples, entre els quals, en matèria de
participació, l’incompliment de la resolució de la comissió d’Economia i Hisenda per
fer uns pressupostos participatius per al 2017. Precisa que en aquest cas han posat
el temps com a excusa, i la regidora Gala Pin va anunciar dues proves pilot per a
enguany, avançant que el 2018 ja es farien d’aquesta manera. Afegeix que quan el
seu grup denuncia la manca de dotació el 2017 per dur a terme els pressupostos
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participatius d’aquell any, la resposta que els donen és que hi ha quatre-cents
cinquanta mil euros per fer les esmentades proves pilot a Gràcia i l’Eixample.
Continua dient que el seu grup i Barcelona en Comú es van comprometre a
dissoldre les unitats antiavalots de la guàrdia urbana –les UPA–, per a la qual cosa
han proposat destinar una partida per a la reconversió de les furgonetes, que el
govern no s’ha dignat a contestar.
Indica que també han proposat un increment de la partida destinada a la política
tarifària del transport públic, i concreta que l’Ajuntament hauria d’aportar el 25%
que li correspon com a membre de l’ATM, a fi de revertir les pujades d’ençà del
2013, tal com reclama la plataforma Stop Pujades. En aquest sentit, replica que si
volen rebutjar aquesta proposta ho facin clarament, però que no els diguin que
accepten l’al·legació quan la partida de 2,5 milions d’euros prevista no
s’incrementa ni d’un euro.
Afegeix que a banda d’aquestes propostes n’hi ha d’altres que qualifica de
vergonyoses en el sentit de fins on pot arribar el govern en el incompliment
flagrant d’acords presos amb el seu i amb altres grups municipals, o fins i tot
propostes aprovades pel mateix govern en el Ple. Així, concreta que, fruit de
l’acord de modificació pressupostària d’enguany, el govern es va comprometre a
impulsar el carnet de ciutat a proposta del seu grup; i els dos-cents mil euros
previstos per fer-ho encara no han sortit del calaix. I remarca que allò
absolutament inacceptable és que incloguin en el pressupost del 2017 la partida de
tres milions d’euros pactada en aquella modificació; altrament, consideren que un
increment de la partida en cinc-cents mil euros és donar engrunes.
Fa referència, també fruit de la modificació pressupostària acordada amb el seu
grup, a la recent presentació de la renda per a famílies monoparentals a fi de
combatre la feminització de la pobresa, que ha tingut un cost de 2,6 milions
d’euros, i subratlla que, a fi d’universalitzar la mesura més enllà del nombre
restringit de beneficiaris actual, cal incrementar la partida fins a 7,5 milions.
Constata que novament els diuen que accepten l’al·legació, sense que això es
constati en el pressupost, ja que la partida no s’incrementa ni en un sol euro més.
Pel que fa a matèria educativa, concreta que el seu grup ha proposat doblar la
previsió del govern per al mandat per a l’obertura de noves escoles bressol, i
passar de deu a vint el 2019 i, per tant, també calia doblar la partida prevista en el
pressupost del 2017. Això no obstant, tot i dient-los que ho faran, tampoc no
preveuen cap increment de la partida esmentada.
Continua dient que tampoc no han materialitzat la proposta d’incrementar fins a
dos milions d’euros la partida destinada a nous pisos d’acollida per a dones
víctimes de violència masclista, i d’aquesta manera disposar d’una partida oberta
addicional a la previsió de despesa corrent.
Acaba aquest repàs, situant l’incompliment com a paradigma del que ha estat la
farsa de negociació pressupostària, fins i tot, d’acords aprovats pel Plenari per
majoria, incloent-hi els grups de govern.
Ratifica que han exigit, i que continuaran exigint que hi hagi partides previstes
per tirar endavant la remunicipalització de serveis públics, així com per a equiparar
les condicions laborals del personal internalitzat. En aquest sentit, posa com a
exemple les situacions com del PIAD i el SARA, la teleassistència i el servei
d’atenció domiciliària; la situació del personal de BTV, amb sentències que
reconeixen la cessió il·legal entre altres, requereixen previsió pressupostària per
ser resoltes. Altrament, remarca que el govern es nega a incloure cap partida al
respecte; i subratlla que un exemple clar de la incongruència entre allò que el
govern diu i el que fa és la remunicipalització de l’aigua i la neteja viària. Precisa
que en la sessió plenària de fa un mes es van aprovar tres proposicions per
estudiar la remunicipalització d’aquests serveis, i quan el seu grup ha reclamat
dotació pressupostària per fer els estudis previs, la resposta ha estat literalment
que no està prevista cap partida per a estudis de municipalització d’aquests
serveis.
Retreu al govern, doncs, que si ni tan sols compleix les propostes aprovades pel
Ple, com pretén que ningú doni suport al pressupost; i considera ben irònic que
finalment l’aprovi amb una qüestió de confiança, atès que com quedarà ben palès
avui mateix el govern no gaudeix de la confiança dels grups de l’oposició.
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El Sr. Collboni destaca que aquest debat és eminentment polític, no
pressupostari, ja que el pressupost que presenta el govern és objectivament bo
per a la ciutat i que respon a les seves prioritats en matèria social, de reactivació
econòmica, de cultura o d’inversió als barris.
Remarca que es tracta d’un debat polític legítim però que cal centrar en els seus
termes; per tant, entén que els grups de la dreta no donin suport a aquests
comptes, però no que no ho facin els d’esquerra, i que el Sr. Bosch hagi posat de
manifest novament la supeditació de la seva estratègia política en aquest
ajuntament en benefici de la del Sr. Junqueras a escala catalana.
Dirigint-se al Sr. Forn, diu que tampoc no s’entén que el grup de CiU, que ha
estat al govern municipal, no hagi fet l’esforç de fer una abstenció fent propostes
concretes, tal com va fer el grup del PSC el mandat passat a fi de disposar de
pressupost el 2015, avui encara vigent. Precisa que van demanar coses tan
essencials com la rebaixa del preu de la T10, implantar la renda mínima garantida
per als infants o evitar que es retiressin les polítiques de Barcelona Activa, entre
altres qüestions.
Posa en valor l’abstenció del seu grup en aquella ocasió, seguint la bona tradició
de fer governable la ciutat; i entén que si el grup de CiU no confia en el govern de
la ciutat, sí que ho fa la ciutadania, els emprenedors, els inversos i institucions
com la Generalitat i l’estat, que mantenen una relació normal amb l’Ajuntament i la
ciutat.
Conclou, per tant, que el que aquí s’ha establert és un debat polític, legítim, que
no té a veure amb les prioritats de la ciutat, amb els pressupostos, sinó amb la
voluntat de desgastar el govern.
Afirma que no té intenció de fer cofoisme, convençut que s’han de millorar
moltes coses, però posa en valor que la ciutat s’ha anat construint entre tots, i
lamenta que ara es trobin en un punt en què tots estan contra tots, i troba ben
curioses les coincidències entre els extrems de l’arc polític d’aquesta cambra.
En conseqüència, convida els grups municipals a fer novament un esforç per
canviar aquesta dinàmica a fi de tornar a sumar en benefici de la ciutat.
La Sra. Alcaldessa es refereix a la intervenció del Primer Tinent d’Alcaldia en el
sentit que el govern ha fet els màxims esforços de diàleg, conscient que està en
minoria des de l’inici del mandat. Subratlla que fruit d’aquests esforços s’ha arribat
a acords de ciutat importants, que ara no té intenció d’enumerar atès que ja han
tingut oportunitat de fer-ho en altres ocasions.
Pel que fa al pressupost, remarca que no només s’han fet múltiples reunions,
formals i informals, i no només el Sr. Pisarello, sinó tot l’equip de la Primera
Tinència, han estat a plena disposició de tots els grups a fi de fer aclariments
tècnics i proporcionar informació. Afegeix que, a més, hi ha hagut un procediment
formal que no depèn del caprici del govern, que és el d’al·legacions, moltes de les
quals han estat acceptades, i les que no ho han estat responen a la seva intenció
de rebuig polític al govern sense contingut pressupostari, o també per discrepància
legítima quant al model de ciutat.
Recorda, també, que després del període d’al·legacions, s’ha celebrat una sessió
extraordinària de la comissió d’Economia i Hisenda per parlar del pressupost; i,
malgrat les discrepàncies entre els mateixos grups de l’oposició sobre model de
ciutat, programa i pressupostos, es van posar d’acord a optar pel silenci en la
sessió en què s’havia de debatre de tots els detalls, i en la qual el Sr. Pisarello es
va posar a disposició dels grups per parlar dels continguts de les al·legacions al
pressupost.
Assegura que el govern vol pactar amb tothom, tal com ha demostrat
reiteradament no només al Plenari, d’on han sorgit acords importants, sinó que
també han arribat a acords de govern, que havien obert a diverses forces
polítiques, però que només va acceptar el grup del PSC, cosa que els agraeix
perquè ha demostrat que malgrat les discrepàncies han sabut posar la ciutat al
capdavant, que d’això s’hauria de tractar la política municipal.
Posa de manifest que amb la Generalitat, on governen CiU i ERC, també han
arribat a acords, el més recent dels quals sobre transport públic; i fins i tot amb el
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govern de l’estat, on governa el PP, formació amb qui mantenen discrepàncies
substancials, s’estan esforçant per assolir acords sobre assumptes molt concrets
que importen la ciutat com ara el finançament de les tarifes del transport públic o
les obres de La Sagrera. Es referma en què aquesta és l’obligació del govern
municipal per oferir el millor servei públic a Barcelona i la seva ciutadania.
Admet que en parlar de pressupostos s’evidencia una discrepància de model de
ciutat, de manera que és normal que no amb totes les forces representades en
aquesta cambra sigui possible arribar a acords, com és el cas de la principal força
de l’oposició, amb la qual s’ho han reconegut mútuament, en públic i en privat; o
el amb el grup del PP, amb el qual mantenen posicions diametralment oposades
pel que fa al model de ciutat i, per tant, pressupostari, tot i que en altres aspectes
puntuals s’han arribat a entendre.
Tanmateix, lamenta, com ja s’ha dit aquí, que amb les forces d’esquerra
d’aquest consistori, amb les quals han arribat a molts acords, sembli aparentment
impossible arribar a un acord pressupostari; encara sembla més incoherent quan
les forces d’esquerres d’aquest ajuntament poden fer acords a l’altra banda de la
plaça de Sant Jaume, a la Generalitat, on governa la dreta catalana de CiU. Així,
aquestes forces poden arribar a acords pressupostaris al Parlament tot i que no es
posin d’acord pel fa a la fiscalitat. En aquest sentit, posa en relleu que en aquest
ajuntament
s’estan
presentant
propostes
d’una
fiscalitat
progressista,
redistributiva, que només penalitzi les rendes més altes, cosa que aquestes forces
reclamen al parlament i no els ho donen, mentre que aquí sí que ho fan, però,
altrament, es neguen a votar els pressupostos. En aquesta línia, remarca que han
reduït el deute, inverteixen el superàvit, i assegura que aquest govern mai no
finançaria escoles de l’Opus Dei i segregadores, mentre que, contràriament, ha
incrementat notablement el suport a l’escola pública.
Destaca que aquest ajuntament és l’única institució, pel que fa a la defensa del
dret a l’habitatge, que ha arribat a posar multes de més de tres-cents mil euros a
entitats financeres que no cedeixen pisos buits, cosa que no va fer el govern de
CiU.
Observa que es van arribar a posar d’acord per aprovar el pressupost anterior,
mentre que ara no hi estan disposats i diu que no ho comprèn, ni des d’una posició
de govern d’esquerres, ni ho ha d’entendre la ciutadania, que a Barcelona,
majoritàriament, ha volgut sempre governs progressistes. Es pregunta com és que
no poden arribar a acords amb les forces d’esquerra avui, quan ja s’han posat
d’acord pel que fa a les ampliacions pressupostàries, ordenances fiscals i altres
projectes de ciutat; què ha succeït tot de sobte perquè tot allò que ha estat
possible durant un any, ara esdevingui del tot impossible.
Qüestiona, doncs, quin és el motiu real d’aquesta negativa, si és que no hi ha
bases per a l’acord, ni prou coincidències programàtiques. Demana que siguin
sincers, ja que aquestes coincidències hi són suficientment, i alerta que si no posen
per davant els interessos de partit constataran que les bases per a un acord
pressupostari amb les forces d’esquerres existeixen.
Tanmateix, assumeix que com a govern de la ciutat els pertoca continuar fent
els màxims esforços de diàleg amb totes les formacions que componen el
consistori per arribar al màxim d’acords possible, atès que, recorda, tots plegats
són a aquí per vetllar per l’interès general i per Barcelona. Insisteix que la ciutat
necessita un pressupost i, justament per aquest motiu, avui han arribat a la
qüestió de confiança, perquè allò important no és ella mateixa, ni un determinat
govern municipal, sinó la ciutat de Barcelona, que no es pot aturar.
El Sr. Forn enceta els torns de rèplica i demana a l’Alcaldessa que es deixi de
dretes i d’esquerres i que ocupi el lloc que li pertoca, que és el de gestionar la
ciutat, que ara com ara no disposa ni de PAM, ni ordenances fiscals ni tampoc
pressupost.
Celebra que el Sr. Collboni estigui cofoi del govern del qual forma part, però es
pregunta què hi ha aportat la seva formació d’ençà que fa sis mesos en va entrar a
formar part. Li recorda que el seu discurs era exactament igual al que fa el grup de
CiU, però allò que ha canviat realment és que ara és Tinent d’Alcaldia, tot i que les
prioritats de la ciutat no han canviat.
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Tot seguit, la Sra. Recasens, que comparteix el torn del Sr. Forn, recorda a
l’Alcaldessa la roda de premsa en què va assumir personalment l’operació diàleg
per al pressupost. Altrament, es confirma que ha tornat a fracassar.
Al Sr. Collboni, li reitera que les prioritats de CiU eren ocupació i activitat
econòmica de progrés, i li retreu que cometin l’error d’entrada d’establir dos blocs,
dretes i esquerres, i entén que aquesta és la causa del fracàs del diàleg, ja que el
seu grup no se sent apel·lat. Remarca que això no es tracta de blocs enfrontats,
sinó que el govern gestioni la ciutat i faci la feina dialogant i pactant.
La Sra. Mejías no creu que unes operacions de negociació es puguin enllestir en
quaranta-vuit hores, que és el temps que els va donar el govern. Per tant,
manifesta que és això que els porta a deduir que no tenien cap voluntat de
negociar, conscients que disposaven del subterfugi de la qüestió de confiança per
aprovar el pressupost unilateralment.
Afirma que li ha sorprès el discurs del Sr. Collboni, i fa notar que l’oferta que els
va fer d’obrir el diàleg als grups de l’oposició ha quedat en no-res; considera que
això encara és més sorprenent si es té en compte que la seva formació ha
governat la ciutat durant dècades i ha confegit l’actual model de ciutat. Li fa
avinent, també, que van justificar la seva entrada al govern per compensar
algunes de les mesures absolutament antieconòmiques de Barcelona en Comú.
El Sr. Bosch precisa a l’Alcaldessa, que al·lega que no entén què està passant,
que la seva formació va perdre el nord el dia que no va intentar fer tot el possible
per aprovar els pressupostos més socials de la història de Catalunya, i van perdre
el suport de l’esquerra el dia que van pactar amb els qui Barcelona en Comú
anomenava la màfia de Barcelona.
Reclama, per tant, que pensin, primer, en la ciutat.
El Sr. Fernández Díaz reconeix que d’aquest debat pressupostari els importa ben
poc el diàleg que el govern pugui mantenir amb el seu grup, i entén que passa
exactament el mateix a la inversa; remarca que defensen dos models de ciutat i
social contraposats, que estan als antípodes ideològicament i, per tant, afirma que
no s’avergonyeixen que no siguin capaços de dialogar els grans acords
pressupostaris de ciutat, tot i que una altra cosa són els aspectes puntuals.
Això no obstant, considera que aquest debat d’avui marca un punt d’inflexió, i
s’obre la perspectiva de veure si l’oposició és capaç o no de deixar de banda les
diferències internes i posar Barcelona per sobre dels interessos de partit amb
l’objectiu de construir una ciutat millor, amb un govern diferent.
Posa de manifest que avui es rebutjarà el pressupost municipal, un nou refús de
la majoria del Plenari al govern de la ciutat en minoria, tot i que serà possible
perquè el govern de la Sra. Colau, que sempre s’havia erigit com la defensora de
revocar els privilegis, avui s’empararà en el de la qüestió de confiança, segons el
qual una minoria pot imposar el seu criteri pressupostari a la majoria del Plenari
del Consell Municipal.
Destaca que el pressupost que finalment s’imposarà no s’acompanya de
l’aprovació de les ordenances fiscals, ni d’un PAM i tampoc d’un PIM, ni tan sols
d’un procés participatiu, fa un temps fortament defensat per Barcelona en Comú, i
sospita que això és així perquè l’únic procés que interessa ara com ara a
l’Alcaldessa és l’independentista, tal com demostrarà avui mateix en acudir a la
cimera organitzada al Parlament, no pas per defensar Barcelona sinó la
independència de Catalunya.
Seguidament, analitza breument els capítols d’ingressos i de despeses del
pressupost del 2017, que constata que una vegada més es ratifica una fiscalitat de
màxims però amb serveis de mínims, especialment en els serveis essencials
d’atenció a les persones i per donar resposta a les situacions d’emergència social,
que agreugen situacions inadmissibles pel que fa als desnonaments o als barris on
encara s’agreugen més les diferències de renda.
Quant al capítol de partides, manifesta que s’hi palesen les retallades; així,
l’enllumenat es redueix d’un 6%, el pressupost de Barcelona Activa d’un 4%,
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també les partides per a manteniment de la via pública, allotjaments, inversions
directes als Districtes, o la desaparició del Pla de comerç. Afegeix que hi ha dues
partides que els criden especialment l’atenció per la gravetat de les reduccions,
que són el 9% de la partida de seguretat i el 10% de retallada en la d’educació.
Constata, per tant, que el govern retalla despesa allò on no pertoca i, a canvi, la
incrementa on no cal, propiciant un ascensor pressupostari a la inversa, de manera
que es confirma un increment remarcable d’un 28% en la partida destinada a
informes i estudis, o en el calaix de sastre “altres despeses”, on l’increment arriba
al 235%.
Altrament, acusa el govern de no promoure les inversions als barris, i recorda
que el seu grup va presentar trenta-dues al·legacions en aquest sentit, que
incloïen projectes concrets, i que deixen de banda perquè per al govern no hi ha
inversió més prioritària que la del tramvia per la Diagonal, i que correspon al
govern de la Generalitat.
Retreu al govern que hagi convertit la política municipal en una gesticulació
permanent, reflectida també en aquest pressupost. En aquest sentit, posa un
seguit d’exemples que afecten Barcelona i la seva àrea metropolitana, entre els
quals l’anunciada rebaixa de les tarifes de l’aigua –que havien patit un increment
abusiu de fins al 34% durant el darrer quinquenni– amb un impacte real el 2016
de deu cèntims d’euro; quant a la partida per a la lluita contra la pobresa
energètica, indica que en el darrer exercici liquidat, el 2015, només se n’ha
executat el 31%. Afegeix que fa poc també van anunciar fins a 3,5 milions d’euros
per a ajudes al pagament de l’IBI a les persones en situació de vulnerabilitat,
mentre que la realitat és que la partida final destinada ha estat amb prou feines el
10%.
Aprofita per preguntar quant tenen previst ingressar l’any vinent per la taxa
aplicada als pisos buits, que ni tan sols figura en el pressupost.
Diu que podria continuar posant exemples de mera gesticulació, però aprofita el
temps que li resta per acabar amb una reflexió que adreça a la resta de grups de
l’oposició en el sentit que l’Alcaldessa governa amb la minoria més absoluta de la
història de la ciutat i, malgrat això, governa de manera autoritària, fet que
atribueix al fet que té socis de govern i perquè l’oposició no és capaç de posar
Barcelona per davant de les sigles de partit, i assegura que el seu grup no deixa de
defensar aquesta possibilitat perquè en té l’obligació.
La Sra. Lecha fa notar que no pas per repetir manta vegades una mentida es
torna certa, i considera que això és el que han tingut oportunitat de constatar
durant tot aquest procés pressupostari.
Fa notar a l’Alcaldessa que de les al·legacions que ha presentat el seu grup,
pràcticament totes acceptades, només la referida al Carnet de ciutat ha comportat
una modificació de partida, que passa de dos-cents mil euros a cinc-cents mil
euros, tot i que van anunciar, arran de la modificació pressupostària, que el 2017
s’hi destinarien tres milions d’euros.
Puntualitza la intervenció de l’Alcaldessa, assenyalant que el grup parlamentari
de la CUP ha votat a favor de l’aprovació inicial dels pressupostos de la Generalitat
i s’ha de veure què passarà en l’aprovació definitiva, i que allò que és ferm és que
el grup CUP-Capgirem Barcelona votarà en contra dels pressupostos municipals.
Reconeix les coincidències entre el seu grup i Barcelona en Comú, però també, i
això justifica el vot en contra, que no queden reflectides en el pressupost.
La Sra. Alcaldessa tanca els torns d’intervenció reiterant que avui arriben a un
punt de final d’etapa perquè, bàsicament, calen uns pressupostos per a la ciutat
més enllà dels interessos partidistes, personals i privats. Justifica que per aquest
motiu allò que consideren més responsable és impulsar la seva aprovació amb la
única eina que els queda, la qüestió de confiança.
Reconeix que no és una opció que li agradi, però assegura que no n’hi ha cap
altra. Quant a les acusacions que és una estratègia antidemocràtica, confirma que
estaria disposada a donar la paraula a la ciutadania davant d’una situació de
bloqueig, tal com ja va dir públicament. Assegura, en aquest sentit, que no ocupa
l’Alcaldia per mantenir una cadira, ni al govern a qualsevol preu.
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Tanmateix, justifica la qüestió de confiança perquè la normativa no preveu que
els ajuntaments puguin donar la paraula a la ciutadania en aquest cas, i l’únic que
preveu la llei, arribat el bloqueig, és emprar aquesta eina.
Referint-se a les intervencions dels grups de CiU i de Ciutadans, que
asseguraven que la salvaria l’aritmètica del Plenari, els recorda que aquesta
mateixa aritmètica els dóna l’oportunitat, a partir de la qüestió de confiança, de
disposar d’un mes per generar una alternativa de govern, tal com també ha
recordat el Sr. Fernández Díaz. Observa, tanmateix, que sembla que donen
aquesta opció per perduda i creu que s’atribueixen allò mateix que retreuen al
govern, i entén que han d’admetre que hi ha discrepàncies de fons entre els grups
de l’oposició, motiu pel qual no els queda més remei que arribar a acords en
objectius concrets de ciutat.
Insisteix que tots plegats han de pensar en la ciutadania, que mostra indicis de
cansament per les picabaralles entre partits; cal que acarin els reptes de la ciutat, i
avança la plena disposició del govern de parlar-ne, tal com demostra el fet que els
han posat a l’abast tota la informació, que han creat grups de treball amb els
grups municipals i han ofert diàleg, i confirma que continuaran amb aquesta
actitud fins a l’extenuació perquè són molt conscients que cal arribar a acords i
consensos per afrontar els grans reptes com són la pobresa energètica, les
polítiques d’habitatge, la lluita contra la violència masclista o les actuacions contra
la contaminació atmosfèrica entre moltes altres qüestions de ciutat.
Adverteix que tenen molts assumptes per acordar i que cal donar moltes
respostes a la ciutadania, que serà finalment qui els jutgi tots plegats en una nova
contesa electoral.
Fa una crida a les forces d’esquerra, atès que Barcelona sempre ha estat una
ciutat progressista, en un moment en què la ciutadania reclama polítiques de canvi
i espera, com és aquest cas de l’aprovació del pressupost, que el consistori es posi
d’acord. I assegura al Sr. Bosch que pel govern no serà, atès que en aquest
pressupost consten les partides pressupostàries per a la L9, per a la Model, per a
l’acord amb què han arribat amb la Generalitat i l’Àrea Metropolitana per a la T7 i
la resta d’acords a què han arribat amb el grup d’ERC; per tant, considera que
aquest no ha estat el motiu per rebutjar els pressupostos, i fa avinent que
continuen dient-los que la porta és oberta i els convida a posar-se d’acord.
Seguidament es procedeix a la votació nominal d’aquest punt. El Sr. Secretari
General crida per ordre alfabètic de cognoms els membres del Consistori que, en
veu alta, expressen el sentit del seu vot:
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Santiago Alonso Beltran: No
Carmen Andrés Añón: Sí
Gerard Ardanuy i Mata: No
Jaume Asens Llodrà: Sí
Eloi Badia Casas: Sí
Montserrat Ballarín Espuña: Sí
Maria Magdalena Barceló Verea: No
Montserrat Benedí i Altés: No
Koldo Blanco Uzquiano: No
Raimond Blasi i Navarro: No
Alfred Bosch i Pascual: No
Trini Capdevila i Burniol: No
Jaume Ciurana i Llevadot: No
Jaume Collboni Cuadrado: Sí
Agustí Colom Cabau: Sí
Jordi Coronas i Martorell: No
Ángeles Esteller Ruedas: No
Teresa M. Fandos i Payà: No
Alberto Fernández Díaz: No
Joaquim Forn i Chiariello: No
Josep Garganté i Closa: No
Mercè Homs i Molist: No
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María José Lecha González: No
Jordi Martí i Galbis: No
Carina Mejías Sánchez: No
Daniel Mòdol Deltell: Sí
Josep M. Montaner Martorell: Sí
Xavier Mulleras Vinzia: No
Laia Ortiz Castellví: Sí
Laura Pérez Castaño: Sí
Gala Pin Ferrando: Sí
Gerardo Pisarello Prados: Sí
Juan José Puigcorbé i Benaiges: No
Sònia Recasens i Alsina: No
Maria Rovira i Torrens : No
Janet Sanz Cid: Sí
Francisco Sierra López: No
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: No
Mercedes Vidal Lago: Sí
Francina Vila i Valls: No
Ada Colau Ballano: Sí

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent: 15
sís i 26 nos.
Es rebutja el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn,
Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs.
Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i
Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la
Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira.
2. Nomenar en l’exercici de les competències reservades al Plenari del Consell
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades
municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, Barcelona Activa, SAU, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA,
Barcelona Gestió Urbanística, SA i Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna
d’elles per als exercicis 2016, 2017 i 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL.
Nomenar, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors dels
seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2016 i 2017 i 2018 a FauraCasas Auditors-Consultors, SL. Revocar, com a soci únic de la societat privada
municipal
Barcelona
Cicle
de
l’Aigua,
SA,
el
nomenament
de
PricewaterhouseCoopers Auditores, SL i Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría, SA conjuntament, com auditors dels seus comptes anuals per a
l’exercici 2016, i nomenar auditors dels seus comptes anuals per als exercicis
2016, 2017 i 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. Condicionar la plena
efectivitat d’aquests acords a la formalització del contracte d’acord amb el
procediment establert en la clàusula 14.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars de la licitació.
El Sr. Pisarello indica que es proposa el nomenament de Faura-Casas Auditors
Consultors SL com a auditors de les set societats mercantils cent per cent
municipals, a fi que elabori l’auditoria financera dels comptes anuals dels exercicis
2016, 2017 i 2018.
Assenyala que aquest nou contracte suposa un canvi d’auditors d’aquest
ajuntament, atès que d’ençà del 1994 els comptes havien estat auditats pel
Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria SA, formant una UTE amb Arthur Andersen
fins al 2001, i a partir de llavors amb PricewaterhouseCoopers SL (PWC) fins al
2015.
La Sra. Recasens confirma el suport del seu grup a aquesta nova contractació
d’auditors, producte d’un concurs i una mesa d’adjudicació d’acord amb les
puntuacions obtingudes. Remarca que es va procedir de la mateixa manera el
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2013, quan es va fer un concurs que va permetre rebaixar el 50% el cost
d’auditoria.
El Sr. Sierra avança que el seu grup farà una abstenció; així, diu que estan
d’acord que no es mantingui tanta continuïtat de les empreses auditores dels
comptes municipals i que es facin noves licitacions, i tot i que valoren el fet que
aquesta vegada s’hagi contractat una empresa “quilòmetre zero”, com és el cas de
Faura-Casas, entenen que grans empreses tenen millors estructures a l’hora de
concórrer als concursos.
Així, manifesta que tot i estar d’acord amb el fons de la qüestió mantenen un
vot d’abstenció.
La Sra. Capdevila afirma que comparteixen la filosofia del govern municipal pel
que fa a fraccionar els lots a fi d’afavorir l’accés de les pime, així com diversificar el
nombre d’empreses que controlen la gestió dels recursos públics.
Precisa que estan parlant d’una adjudicació que suposa un estalvi d’un 6% en el
servei, per la qual cosa mantenen el vot favorable ja expressat en la comissió
d’Economia i Hisenda.
El Sr. Mulleras posa en relleu que durant més de vint anys en aquest
ajuntament han governat tots els colors polítics, i l’única cosa que no havia canviat
eren les auditories, que sempre les feien les mateixes empreses; per tant,
consideren que avui es fa un primer pas.
Recorda que el grup del PP sempre ha denunciat aquesta continuïtat, i sempre
s’ha quedat sol, també quan ICV-EUiA governava a la ciutat.
Posa de manifest que aquest nomenament és una part del concurs de les
auditories de l’Ajuntament, i fa avinent que consideren que es treballa en la bona
direcció, atès que el seu grup sempre ha defensat el repartiment de les auditories i
que s’havien d’eliminar barreres d’entrada a fi que tothom pogués accedir a la
licitació; tanmateix, atès que consideren que el canvi no és complet, avança
l’abstenció del seu grup.
El Sr. Garganté diu que el seu grup no comparteix l’externalització de les
autories de l’Ajuntament, tot i que sap que els respondran que hi estan obligats
per llei, a la qual cosa el seu grup replicarà que les lleis no són intocables. Per tant,
consideren que en aquest punt cal, d’entrada, la modificació de la Carta Municipal
a fi de possibilitar que, mentre no existeixi un organisme públic municipalista que
s’encarregui de la fiscalització i el control democràtic de les despeses, l’assumeixi
els funcionaris públics.
En segon lloc, assenyala que justament tot allò que es vol auditar del parc
municipal privat, que es mou en el tràfic mercantil sotmès al dret privat, cosa que
a la pràctica suposa opacitat, discrecionalitat, desigualtat i la no-observació de les
normes administratives, fa que aquestes auditories no puguin ser externalitzades.
Afegeix que cal una aposta decidida per internalitzar el servei, ja que aquestes
empreses auditores es gestionen amb recursos públics, i la responsabilitat de què
es gasta i com és de l’Ajuntament, i no s’esgota amb una auditoria a posteriori i
amb un mostreig.
El Sr. Pisarello diu que no ha entès què ha pretès dir el regidor Garganté.
Precisa que existeix un sistema públic extern de control dels comptes, la
Sindicatura de Comptes, que exerceix un control complementari; i confirma que
han millorat els sistemes de control interns amb l’Agència de Transparència, la
transparència als webs i la contractació.
Indica que en aquest cas concret que ateny al control extern privat, que té una
part en els sistemes de control general, han fet un nou contracte que adjudica
l’auditoria un 17% per sota del preu de licitació, dividint en lots i permetent que el
control el faci una empresa mitjana, de “quilòmetre zero” com ha definit el Sr.
Sierra.
Diu que no els sorprèn que al grup de Ciutadans li surti un tic pro-Íbex i que
prefereixi que siguin les grans empreses les que concorrin a les licitacions.
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Considera, doncs, que aquest expedient demostra que una altra contractació és
possible i que es poden dividir els lots d’auditories a fi que el les pime també hi
puguin accedir.
El Sr. Sierra replica que no es tracta de ser pro-Íbex sinó d’evitar amiguismes
amb petites empreses.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i
de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i de la Sra.
Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira.
Tot seguit es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part
que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitarne la inscripció en el Registre Mercantil.
3. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a
soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els
acords següents: Primer.- Designar el Sr. Germán Prado Pérez membre del Consell
d'Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en substitució
del Sr. Manel Garcia Bofill. Segon.- Establir que el termini de designació del
conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici
de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.Facultar indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior,
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana,
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs.
Fernández Díaz i Mulleras i de la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i de les
Sres. Lecha i Rovira.
Tot seguit es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part
que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitarne la inscripció en el Registre Mercantil
4. Restar assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any
2015.
El Sr. Pisarello agraeix la feina del Consell Tributari, un òrgan que resol els
dubtes, atén queixes i emet informes i que contribueix a la millora de l’actuació
jurídica tributària, disminueix la conflictivitat en matèria tributària i reforça les
garanties als contribuents.
Igualment, aprofita per agrair la feina als membres cessants del Consell i dóna
la benvinguda als cinc nous membres que s’hi incorporen, el Sr. Tomàs Font,
catedràtic de Dret Administratiu de la UB, la Sra. Dolors Árias, catedràtica de Dret
Financer i Tributari de la UAB, el magistrat Emili Soler, l’ex-director de Serveis
Jurídics de l’Ajuntament, Jaume Galofré i la catedràtica de Dret Tributari, Antonia
Agulló, de tots els quals destaca l’alta qualificació tècnica i el fet que han estat
nomenats amb consens.
La Sra. Recasens també agraeix la tasca que any rere any, i de manera experta
i rigorosa, fa el Consell Tributari, i se suma a la benvinguda del Tinent d’Alcaldia
als nous membres del Consell.
Fa notar que de cinc anys ençà mai no s’havien obert tants expedients en
matèria de consultes adreçats al Consell Tributari, cosa que revela l’existència
encara de conflictivitat fiscal, essencialment pel que fa a l’IBI i les plusvàlues. Pel
que fa al primer, recorda que s’està en ple procés de revisió de valors cadastrals, i
confirma que estaran amatents a què aquesta revisió es faci de la manera millor i
més justa possible.
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La Sra. Mejías se suma als agraïments expressats per la presentació de la
memòria del Consell Tributari, un òrgan de prestigi i de referència a l’hora de
resoldre conflictes o sol·licituds d’informació tributària per part de la ciutadania.
Considera que el balanç que es fa de la memòria posa de manifest l’eficiència
del Consell a l’hora de resoldre dubtes, i aprofita també per donar la benvinguda
als nous membres.
La Sra. Capdevila s’expressa en el mateix sentit que les intervencions anteriors
pel que fa a la tasca que desenvolupa el Consell Tributari, i posa en valor el fet que
Barcelona hagi estat pionera en la creació d’un organisme independent per
resoldre situacions de disconformitat entre l’Ajuntament i la ciutadania en matèria
fiscal.
Del contingut de la memòria, remarca l’increment d’expedients que gestiona
anualment del Consell, que en el cas de l’exercici del 2015 es veu clarament pel
que fa a l’IBI, que representen el 46% del total d’expedients gestionats pel Consell
Tributari, que sumats als referents a les plusvàlues fan gairebé el 80% del total.
Finalment es refereix a l’aspecte concret que apareix en la memòria, que és
instar el govern espanyol a la reformulació de l’impost sobre les plusvàlues.
El Sr. Mulleras felicita la feina feta pels membres sortints del Consell Tributari, i
desitja èxits als nous membres.
Observa que amb la memòria es posa en valor la feina que fa aquest organisme,
cada any que passa més intensa, que el 2015 va comptabilitzar un 73% més
d’expedients que el 2013, cosa que reflecteix el descontentament i conflictivitat
existent entre la ciutadania amb els impostos municipals, principalment amb l’IBI i
l’impost de plusvàlues.
La Sra. Alcaldessa se suma als agraïments per la feina del Consell Tributari i a la
benvinguda als nous membres.
S’acorda l’assabentament de la Memòria del Consell Tributari.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
5. Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a la
Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de
la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a la llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administrativa i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, segons consta en
l’expedient administratiu annex.
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres.
Lecha i Rovira.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ
6. Resoldre les al·legacions formulades a la revisió del contracte programa entre
l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, aprovada
inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció en sessió de 13 de juliol de 2016, en els termes que resulten
de l’informe que obra en l’expedient; aprovar definitivament la revisió del
contracte programa entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 2014-2017 dels Serveis públics
de televisió i ràdio locals de Barcelona, d’acord amb el text que obra en l’expedient
i s'incorpora com annex a aquest acord; formalitzar-lo mitjançant document
administratiu, a subscriure amb el legal representant d’ICB, SA; i notificar el
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present acord al Consell d’Administració d’ICB, SA i al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
7. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial en els termes que
figuren a l'expedient i aprovar definitivament la modificació de l’article 8 del
Reglament d’Organització i funcionament del serveis públics de televisió i ràdio
locals de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de
2008 i modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa
de l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora “Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, SPM”, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex; publicar el
text íntegre d'ambdues modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en la Gaseta Municipal.
El Sr. Badia saluda en primer lloc als treballadors i treballadores de BTV que
avui els acompanyen.
Indica que es tractaran conjuntament els punts sisè i setè, de modificació del
contracte programa i dels estatuts d’Informació i Comunicació de Barcelona (ICB).
Precisa que la modificació del contracte programa fa referència al model de
gestió que volen per a BTV, i proposa que els serveis tècnics centrals i els
informatius passin a gestionar-se amb personal propi i no mitjançant
externalitzacions. Justifica aquesta decisió perquè volen assolir una televisió
pública amb una estructura central pròpia, amb solidesa organitzativa; i, d’altra
banda, per posar fi a la barreja de situacions entre la plantilla pròpia i l’externa
que han generat situacions de forta incomoditat que han derivat en diverses
sentències conegudes per tots els membres del Plenari.
Fa avinent que han fet arribar a tots els grups els informes que els van requerir
a la comissió de Presidència, així com la proposta de revisió del contracte
programa, consensuada pel Consell d’Administració; l’informe d’anàlisi comparativa
del professor de comunicació Andreu Casero sobre els diferents models de
televisions públiques; l’informe preceptiu positiu del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya; els informes de Serveis Jurídics, Recursos Humans i la Intervenció
avalant la proposta; l’informe Mauri sobre el procés d’internalització del personal
que a hores d’ara presta serveis a BTV mitjançant una empresa externa; i l’informe
que avala els costos per a l’Ajuntament, en el marc econòmic establert en el
contracte programa vigent.
Indica que tot això els permet confirmar que defineixen un nou model de gestió
adaptat als requeriments d’una televisió local, que garanteix els llocs de treball i
que resol una situació que s’arrossegava de fa anys i que els ha portat als
tribunals.
El Sr. Forn assenyala que la revisió del contracte programa suposa un canvi del
model de gestió mitjançant la recuperació per part d’ICB dels serveis de producció
de continguts informatius i dels serveis tècnics, actualment prestats per Barcelona
Audiovisual. Observa que, com deia el Sr. Badia, això implicarà la internalització de
177 persones, més cinc possibles noves incorporacions.
Consideren que s’ha arribat a aquesta situació per una execució errònia del
model, que ha derivat en reclamacions judicials per cessió il·legal. Així, justifica
l’abstenció del seu grup en el punt sisè amb la voluntat de no obstaculitzar el canvi
de model, i perquè no disposen de gaires alternatives.
Adverteix, tanmateix, que aquesta manca d’acord entre els treballadors i
treballadores i ICB pot comportar un gran risc financer que podria posar en perill la
continuïtat de BTV.
Considera que el govern és presoner de les promeses fetes als treballadors en
campanya electoral, i ara haurà de resoldre el problema.
Quant al punt setè, de modificació d’estatuts, recorda que el seu grup s’ha
manifestat en repetides ocasions en el sentit que es va fer un canvi de model
coincidint amb l’aprovació del nou reglament, que establia que es passava de
quinze a cinc membres en el consell d’administració, amb la voluntat de superar la
representació del Plenari del Consell Municipal, que a parer seu atorgava de
manera clara més independència i més transparència al consell d’administració; i
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entén que incrementar en funció del nombre de grups representats al Plenari és un
retrocés, de manera que no poden donar suport a la proposta d’acord.
La Sra. Mejías avança l’abstenció del grup de Ciutadans perquè entenen que no
es tracta només d’un canvi de model de gestió, sinó d’un increment de plantilla per
internalització de treballadors, dels quals adverteix que se n’ha de garantir la
permanència i, sobretot, la viabilitat i la sostenibilitat d’aquesta televisió pública.
Alerta que si no ho aconsegueixen pot ser molt pitjor el remei que la malaltia.
Entén que la situació a què han arribat prové de vicis antics, que ara han volgut
esmenar les sentències, però amb un cost molt alt.
Diu que s’abstenen amb l’esperança que el govern obri espais de negociació
amb els treballadors i que garanteixin, especialment, un pla de viabilitat d’aquest
mitjà de comunicació per evitar que el model mateix posi en risc la situació
financera de la ràdio i la televisió públiques de Barcelona.
Pel que fa al punt setè avança que hi votaran favorablement, en considerar que
és essencial que la pluralitat del Plenari es reflecteixi també en els òrgans de
decisió, en aquest cas dels mitjans de comunicació, que han de garantir que
permetin la lliure expressió de totes les sensibilitats polítiques i socials.
El Sr. Coronas confirma el vot favorable del grup d’ERC a la revisió del contracte
programa de BTV, ja que el gran canvi que proposa és la internalització i arreglar
una situació irregular que Barcelona no es pot permetre.
Confirma que el seu grup creu en el model de BTV i la funció pública de la
televisió; també en la feina de qualitat i la necessitat d’internalitzar els
treballadors. Per aquest motiu, donen suport a l’aposta per introduir informatius i
tècnics en la plantilla de la televisió local.
Això no obstant, manifesta que continuen tenint dubtes, atès que les denúncies
per cessió il·legal de treballadors continuen als jutjats i sembla que són difícils de
rebatre. Per tant, diu que els preocupa quin tipus de negociació es farà, si la
internalització aturarà les demandes, o bé arribarà un moment en què la partida
econòmica s’haurà doblat.
Diu que no poden deixar d’advertir de la importància que el procés
d’internalització sigui exemplar, així com la necessitat d’assegurar el futur de BTV,
i per aconseguir-ho cal buscar un acord amb totes les forces polítiques municipals.
Afegeix que confien que la direcció de BTV i l’Ajuntament tinguin prou capacitat per
permetre que la renovació i la incorporació de talent nou no siguin impossibles.
Quant al punt setè, d’ampliació de membres al consell d’administració, avança
que s’abstindran.
La Sra. Esteller manifesta que el nou model de gestió que els presenten suposa
un canvi respecte al que BTV ha mantingut fins ara, que es produeix en un
moment convuls atesa la successió de resolucions judicials divergents, que
provoquen una gran incertesa pel que fa al futur d’aquesta televisió.
Fa avinent que el seu grup voldria que aquests conflictes es poguessin resoldre
de la manera més satisfactòria per a totes les parts, pensant també en la viabilitat
econòmica que ha de tenir BTV.
Diu que, en aquest sentit, troben a faltar una millor precisió de l’escenari que
trobaran els treballadors internalitzats, i quin serà el calendari i les condicions de
les convocatòries per proveir les seves places.
Igualment, es refereix a la dificultat que pot suposar per a aquest ajuntament
haver d’assumir la incorporació d’aquest personal, ateses les restriccions
normatives i econòmiques; i afegeix que també troben a faltar la dotació de les
partides per cobrir eventuals sentències que puguin recaure en aquest ajuntament
en un futur immediat, i que poden condicionar la viabilitat de BTV.
En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup en el primer punt; mentre que
anuncia que votaran favorablement el punt setè que es refereix a l’ampliació del
consell d’administració, en entendre que la pluralitat ha de regir tots els òrgans de
decisió; i aprofita per reclamar que es revisi la participació en altres òrgans de
decisió econòmica, en els quals el seu grup no hi és present, com és el cas de la
Fira, per a la qual cosa demana la intercessió de l’Alcaldessa.
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El Sr. Garganté celebra que el consell d’administració d’ICB no hagi presentat
recurs al TSJC sobre la primera sentència guanyada contra la cessió il·legal de
treballadors; i que expressa, per tant, la condemna ferma pel tràfic laboral prohibit
i per pagar uns sous per sota del que corresponia.
Destaca que, ben poc exemplarment, ni la direcció de BTV ni aquest ajuntament
han demostrat la voluntat d’incorporar immediatament les primeres persones que
van denunciar la situació, i que van ser acomiadades. Diu que suposa que esperen
que en el judici que s’ha de celebrar a principis de l’any vinent surti un
acomiadament improcedent, i així no estar obligats per llei a readmetre aquestes
persones lluitadores, que van donar la cara contra la injustícia d’una empresa
municipal.
Altrament, manifesta que en cas que es declari improcedent l’acomiadament, la
direcció de BTV ha d’optar per la readmissió immediata, i avança que si no estan
disposats a negociar-la, i han d’acabar en un judici que declari acomiadament
improcedent o nul, exigiran la dimissió del director de BTV, Sergi Vicente, i del
responsable polític d’ocupació d’aquest ajuntament, Gerardo Pisarello, per haver
permès la vulneració durant més d’un any.
Precisa, seguidament, que el contracte programa obre la porta a la
internalització de només una part de la plantilla, la d’informatius, i recorda que el
seu grup ha demanat que s’internalitzi, a més, programes i districtes, sectors que
també han començat a interposar denúncies per cessió il·legal de treballadors.
Tanmateix, confirma que la negociació no avança, ja que el govern va dir que l’1
de gener de 2017 tots estarien internalitzats, però encara no han constatat cap
canvi que ho confirmi.
Finalment, diu que no comparteixen que el consell d’administració creixi de cinc
a set membres i no als vuit que proposava el seu grup per donar cabuda a un
representant de la plantilla de BTV. En conseqüència, avança l’abstenció del seu
grup en ambdós punts.
El Sr. Badia agraeix les abstencions i els vots favorables al nou model de BTV,
que estan convençuts que era un canvi necessari.
Afegeix que són plenament conscients del repte que tenen al davant pel que fa a
la viabilitat econòmica del servei de televisió local.
Finalment, apunta que al Plenari li pertoca l’elecció dels nous membres del
consell d’administració, amb una majoria de dos terços, que ha de reconèixer la
necessitat de recollir-hi la pluralitat del consistori.
El Sr. Garganté fa avinent que hi ha una persona acomiadada per denunciar
cessió il·legal de treballadors i reclama la readmissió immediata de totes les
persones acomiadades pel mateix motiu.
El Sr. Badia observa que això no és a les seves mans, tot i que confirma que
estan treballant perquè es produeixi la internalització i nou model a BTV.
S’aprova el dictamen corresponent al punt 6 en debat amb l’abstenció dels Srs.
Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i
Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs.
Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres.
Lecha i Rovira.
S’aprova el dictamen corresponent al punt 7 en debat amb el vot en contra dels
Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs
i Vila, i l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i
Capdevila, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira.
Tot seguit es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part
que estrictament fa referència a l’adopció dels acords del punt 7, per tal d’agilitarne la inscripció en el Registre Mercantil.
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8. Acceptar de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de l’exercici
de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes
alcohòliques, en l’àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i
assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència,
competència atribuïda a aquesta Agència per la Llei 22/1998, de 30 de desembre,
de la Carta municipal de Barcelona. La delegació abasta la incoació, instrucció i
resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin
en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciós-administrativa,
i la gestió i el cobrament de les sancions imposades. Les condicions d’aquesta
delegació s’estableixen en l’Annex d'aquest acord, formant part integrant del
mateix; establir que les resolucions administratives que s’adoptin per delegació
han d’indicar aquesta circumstància.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana,
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també dels Srs.
Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
9. Ratificar, d’acord amb les competències d’aquest Consell Municipal com a
òrgan de contractació, en virtut de l’article 11.1.r de la Carta Municipal de
Barcelona, el Decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2016 relatiu a la incoació de
diligències prèvies per possible incompliment del contracte de serveis de neteja de
l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre,
i el Decret d’Alcaldia de 2 de desembre de 2016 relatiu a la declaració de limitació
del dret d’accés a la informació pública i, per tant, de reserva de l’expedient
administratiu incoat, ambdós del següent tenor literal: “Incoar expedient
administratiu de diligències informatives prèvies, de conformitat amb l’article 55 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades
a l’Ajuntament sobre el possible incompliment contractual de l’adjudicatari del
contracte de Neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de
Barcelona, Zona Centre, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Nomenar instructor de les actuacions al Sr. Carles Vázquez González, director de
Serveis de Neteja i Gestió de Residus i secretària a la Sra. Sílvia Vèrnia Trillo.
Ordenar a l’instructor l’impuls de les diligències, amb la realització de qualsevol
tràmit, petició o prova que resultin necessaris per dictaminar sobre els fets, les
possibles responsabilitats i la procedència d’incoació de l’expedient que resulti
oportú.” “Declarar, a l’empara dels arts. 21.1.b) de la Llei catalana 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 14.1.e)
de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, limitat el dret d’accés a la informació pública i, per
tant, la reserva de l’expedient administratiu de diligències informatives prèvies per
tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el
possible incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de Neteja de
l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, Zona
Centre, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en tant en quant el
lliure accés suposa un perjudici per a la investigació dels fets que han donat lloc a
la incoació de l’esmentat expedient.”
La Sra. Sanz destaca la importància que el govern atorga a aquest assumpte, i
que des del primer moment sempre ha manifestat que pensen aplicar una política
de tolerància zero i de màxima transparència possible.
Assegura que han intentat en tot moment informar als grups municipals, i
també a la ciutadania, en relació a aquesta qüestió; i assenyala que estan
treballant per verificar i desenvolupar les actuacions vinculades a la qüestió del
presumpte frau que acompanya l’expedient.
En conseqüència, avui porten a ratificació del Plenari l’acord aprovat en la
comissió d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, a fi de tirar endavant el procés de
recollida d’informació interna, i decidir les actuacions i mesures que es considerin
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oportunes, incoar un expedient informatiu administratiu de diligències informatives
prèvies, assignant els responsables corresponents a fi que ho portin a terme.
La Sra. Vila anuncia el vot favorable del grup de CiU, i demana al govern
municipal que ampliï l’auditoria de la gestió de Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) del contracte de neteja a la resta d’empreses contractants, amb la
finalitat de garantir que en el servei de neteja de la ciutat no existeixen altres
problemes greus. Afegeix la demanda d’una auditoria i el control corresponent de
tots aquells serveis que gestiona l’empresa esmentada. Demana, també, que els
informin de l’estat de la situació a dia d’avui.
Afegeix el suggeriment de fer una revisió dels sistemes de control, i que els
expliquin si les auditories que s’han fet fins ara han resultat prou eficients, o si
altrament cal fer algun canvi.
Finalment, sol·licita que es revisin els criteris que estableixen els diversos
topalls, que d’alguna manera han estat el detonador del presumpte frau detectat.
El Sr. Alonso, després d’anunciar el vot favorable, afirma que el seu grup
considera imprescindible que l’Ajuntament prengui mesures contundents davant de
la possible estafa al servei de neteja perquè, d’entrada, cal recuperar els diners
públics perduts i, en segon lloc, perquè s’ha d’enviar un missatge clar a les
empreses i a la ciutadania que aquest ajuntament no tolerarà conductes il·legals i
immorals.
El Sr. Coronas se suma als vots favorables expressats en aquest punt, i aprofita
per recordar que en la sessió de Ple anterior van demanar una auditoria de la
gestió del servei de neteja duta a terme per FCC en anys anteriors, així com
d’altres serveis que aquesta empresa gestiona a la ciutat com el del clavegueram.
Afegeix que també consideren important trobar els mecanismes per limitar l’accés
d’aquesta empresa a l’adjudicació de serveis municipals durant un període de
temps llarg, atès que manllevar recursos públics i executar malament un servei
municipal ha de tenir conseqüències.
Diu que haurien volgut trobar més complicitat del govern municipal en l’aspecte
d’estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar totalment o
parcialment el servei de neteja viària i gestió de residus, en considerar que es
tracta d’una demanda raonable i perquè és una decisió que ja han pres altres
municipis.
El Sr. Fernández Díaz ratifica que cal la màxima transparència i alhora la
màxima exemplaritat en la gestió dels serveis públics; i que si es detecten
presumptes irregularitats s’ha d’arribar fins al final amb totes les conseqüències.
No obstant això, diu que els preocupa el fet que, quan es detecten presumptes
irregularitats, el govern inicia les seves actuacions amb molta força i rapidesa i,
posteriorment, es va aturant. Així, el govern anuncia la detecció de possibles
irregularitats, però després comença a posar una cortina de fum sobre els fets. Per
tant, pregunta directament si hi ha un pacte de silenci entorn d’irregularitats
detectades i denunciades pel govern a Barcelona Regional o a l’IMI. I, si no és així,
assegura que no entenen que l’1 de juliol s’aprovés al Ple una comissió d’estudi
entorn de les presumptes irregularitats detectades a Barcelona Regional, i que
encara no s’hagi constituït.
La Sra. Lecha ratifica el vot emès pel seu grup en comissió, i reconeix que cal
arribar fins al final en aquesta qüestió.
Aprofita per recordar, però, l’aprovació de la proposta per estudiar la
municipalització del servei de neteja, no només del que gestiona FCC sinó també
de les altres empreses contractades, i que suposaria un estalvi de milions d’euros a
l’Ajuntament.
Lamenta que no es contempli cap estudi sobre aquesta possibilitat.
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La Sra. Sanz confirma que faran una auditoria més àmplia a la resta d’empreses
contractades; indica que s’han revistat i intensificat tots els sistemes de control, i
s’ha contractat un grup d’experts de la UB per millorar-los.
Proposa, per tant, la convocatòria d’una nova reunió per informar de l’evolució
d’aquesta investigació.
Adreçant-se al regidor del grup del PP, puntualitza que han traslladat tota la
informació a la fiscalia, i estan esperant que sigui qui actuï.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó Districte de Sant Martí
10. Aprovar provisionalment de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la incorporació al sistema
d'Habitatges Dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x,
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11, i els carrers Arenys 79-89, avinguda
Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, Ciutat de Granada 95-97, Veneçuela 96-106, i
Alts Forns, 84-86, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència
l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord;
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
Es presenta la modificació de redactat següent, que se sotmet a debat:
Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del PGM per a la incorporació al sistema d'Habitatges
Dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x, l’Avinguda Mare de
Déu de Montserrat 5-11, av. Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, Ciutat de Granada
95-97, Veneçuela 96-106, i Alts Forns, 84-86, d’iniciativa municipal; amb les
modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre
les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial,
de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les
al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorporen a aquest acord; trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
La Sra. Sanz posa en relleu que amb aquesta modificació de PGM es fa un pas
endavant en les polítiques d’habitatge públic, impulsant una de les qüestions que
es recullen en el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025.
Concreta que amb aquesta modificació de PGM es fa possible la construcció de
més de cinc-cents habitatges dotacionals repartits als districtes de Sants-Montjuïc,
Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí. Indica que es tracta de més de quaranta-tres
mil metres quadrats de sostre dedicats a habitatge dotacional, que suposen una
quarta part dels habitatges dotacionals previstos al Pla per dret a l’habitatge.
Fa avinent que han parlat amb totes les associacions de veïns i veïnes dels
districtes esmentats, algunes de les quals exigeixen que concretin més els usos
dels equipaments compatibles, i els han convidat a parlar-ne a partir de l’aprovació
de la modificació de PGM.
Recapitula, per tant, que estan fent possible la construcció d’habitatge
dotacional, adreçat a col·lectius vulnerables com la gent gran i la jove, i alhora
garantir que aquests barris puguin tenir usos d’equipaments.
El Sr. Martí manifesta que el seu grup està absolutament d’acord amb totes les
propostes orientades a incrementar l’oferta d’habitatge públic, social i assequible,
especialment el dotacional dirigit als col·lectius esmentats per la Sra. Sanz.
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Dit això, recorda que en la darrera sessió de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat van demanar un conjunt d’aclariments relacionats amb unes peces de sòl
dotacional a Sarrià, i consideren satisfactòria la resposta que els van donar, tot i
que persisteixen els dubtes quant a les reivindicacions dels veïns del Parc de la Vall
d’Hebron. Assenyala que el seu posicionament no encaixa amb el del govern
municipal i amb les explicacions que la mateixa Sra. Sanz els va donar en aquella
comissió, motiu pel qual avança que s’abstindran en aquest punt.
El Sr. Blanco lamenta que no s’hagi arribat a un consens veïnal en el cas de la
peça de la Vall d’Hebron, que atribueixen a la precipitació i a la manca de l’esforç
que calia per explicar de què es tractava. Manifesta que el seu grup ha parlat i ha
orientat els veïns, i han pogut constatar que s’ha negociat l’eliminació de dues
plantes de l’edifici previst. Igualment, diu que saben que són compatibles els usos
d’equipament i també d’aparcament amb habitatge públic.
Consideren que encara hi ha temps per continuar parlant després de la
modificació de PGM a fi de concretar el projecte i incorporar-hi el necessari consens
veïnal.
Tot i això, entenen que allò urgent i necessari és l’ampliació del parc públic
d’habitatge, i per aquest motiu anuncia el vot favorable.
El Sr. Coronas es refereix, com ja van dir en comissió, a la manca d’acord amb
els veïns i veïnes del Parc de la Vall d’Hebron; i recorda que tenien una setmana de
temps per facilitar l’acord veïnal, entenent que el govern parteix de la voluntat
d’arribar-hi. Això no obstant, transcorregut aquest període temps no s’ha produït
cap gest per part del govern i, a canvi, sí que ha pactat amb algun grup polític com
és el cas de Ciutadans.
Dit això, considera que si el veïns i veïnes del Parc de la Vall d’Hebron poguessin
votar la qüestió de confiança a què s’ha sotmès avui l’Alcaldessa és ben segur que
ho farien en contra.
Finalment, justifica el vot d’abstenció amb la voluntat d’evitar que tots els solars
dotacionals previstos en la modificació de PGM no s’aprovin per culpa d’una mala
gestió en arribar a acords amb el veïnat.
El Sr. Mulleras considera que el govern municipal sotmet a votació convertir sòl
públic d’equipament en sòl d’habitatge social, i manifesta que, d’entrada, no
entenen aquesta operació ja que l’Ajuntament disposa de setanta-cinc solars buits
per construir-hi habitatge social.
Afegeix que tampoc comprenen per què no s’ha arribat a un acord amb els veïns
del Parc de la Vall d’Hebron, que no estan d’acord amb la modificació en el sòl
d’equipaments perquè allò que reivindiquen és un CAP, una biblioteca i altres
equipaments de barri, i també habitatge social.
Fa avinent que si el govern retira la peça de la Vall d’Hebron d’aquest expedient,
el seu grup no s’oposarà a l’aprovació de la modificació de PGM, altrament,
confirma que hi votaran en contra.
La Sra. Lecha reitera que per al seu grup l’habitatge dotacional a Barcelona
passa per completar el cens de pisos buits. Això no obstant, fa avinent que no
poden negar-se a la construcció d’habitatge dotacional perquè va adreçat a
col·lectius força necessitats.
Reconeix que la informació als veïns del Parc de la Vall d’Hebron s’ha donat tard
i malament, però malgrat això anuncia el vot favorable.
La Sra. Sanz agraeix els vots que els permeten l’aprovació d’aquest punt, i diu
que no han de tenir cap dubte que els veïns de la Vall d’Hebron, com els de la
resta d’emplaçaments proposats amb la modificació de PGM, tindran els
equipaments reivindicats, i puntualitza que la determinació dels usos és posterior a
la modificació.
Aprofita per suggerir als grups que se sumen a la reivindicació veïnal d’un CAP
que parlin també amb la Generalitat, que és qui diu que allà no hi està previst.
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Per acabar, confirma la plena disposició del govern a pactar amb el veïnat els
futurs equipaments.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana,
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també dels Srs.
Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra dels
Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller.
Districte de Sant Martí
11. Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla
Especial Urbanístic per a la implantació de locals comercials inferiors a 2500m2 de
superfície de venda, al Centre Comercial de Diagonal Mar, promogut per NW
Diagonal DM1 SL, atesa l’existència de motius determinants per a la suspensió de
la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació; advertir als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d’un termini de tres
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a
realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació; en cas que no ho
facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu
de les actuacions; notificar el present acord als promotors del Pla.
La Sra. Sanz precisa que es tracta de la proposta de suspensió de l’expedient
perquè es requereix els promotors de l’ampliació de sostre comercial a donar
resposta a les peticions d’un informe de mobilitat i a les al·legacions presentades
pel grup del PP, així com també per associacions de comerciants.
Precisa que ara els resta analitzar la resposta dels promotors, alhora que
recorda que el Districte de Sant Martí, en el Ple del 5 d’octubre passat, va informar
desfavorablement amb un ampli consens el canvi d’ús.
El Sr. Blasi formula tres preguntes en relació a aquest expedient; en primer lloc,
si hi ha alguna notícia nova del promotor; si ja disposen de l’informe jurídic que
van anunciar el 3 d’octubre; i finalment, pregunta pel termini en què es podria
produir una aprovació per silenci administratiu, tenint en compte que la propera
sessió de Plenari del Consell Municipal no es farà fins al 27 de gener.
El Sr. Blanco vol aclarir, en referència al punt desè de l’ordre del dia, que el vot
favorable del seu grup no és fruit d’un pacte amb el govern municipal sinó del seu
compromís amb l’interès general.
Pel que fa a aquest punt, avança que s’abstindran, ja que es tracta d’un
expedient que hauria d’estar sotmès a un procediment administratiu habitual; i
precisa que no es tracta d’un canvi d’usos com ha dit la Sra. Sanz, ja que l’ús de
l’edifici ha estat sempre comercial. Remarca que l’expedient es va sol·licitar fa més
d’un any i que té tots els informes favorables, tot i que fins al darrer moment no
ha rebut resposta. En conseqüència, consideren que s’han produït un seguit de
circumstàncies que denoten una clara voluntat d’obstrucció administrativa.
El Sr. Coronas anuncia el vot a favor d’aquest expedient, que justifica pel
compromís del seu grup ha evitar aprovacions per silenci administratiu.
Sabent que l’informe sol·licitat a l’empresa promotora ja ha arribat a aquest
ajuntament, entenen que avui es troben amb aquest punt perquè la feina no s’ha
fet bé.
Això no obstant, reitera el que ja van dir en comissió, i és la gran afició del
govern pels titulars en què anuncien que retiraran determinades actuacions,
malgrat que coneix perfectament la dificultat d’aturar una actuació que és
perfectament legal.
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Lamenta, doncs, aquesta manera de fer; i es reafirma en l’aposta pel comerç de
proximitat en detriment de les grans superfícies, tot i que en aquest cas no es
tracta d’un increment de superfície comercial sinó d’un canvi d’usos, i resta a
l’espera que el govern els expliqui com ho pensa aturar, si realment té la voluntat
de fer-ho.
El Sr. Fernández Díaz planteja els seus dubtes sobre si es tracta d’una ampliació
de la superfície comercial o d’un canvi d’usos i reordenació dels mateixos. Precisa
que la petició del promotor és obrir dues botigues de dos mil cinc-cents metres
quadrats cadascuna, per a la qual cosa necessitaria un permís administratiu.
Altrament, si el mateix promotor demanés un permís per obrir deu botigues de
cinc-cents metres quadrats no li caldria, tot i que sumarien els mateixos cinc mil
metres quadrats d’ús comercial.
Afegeix que, d’altra banda, hi ha una concessió de llicència del govern de la
Generalitat, de novembre de 2015, que prefigura l’expedient.
Tanmateix, confirma que s’abstindran en considerar que ja n’hi ha prou de
silencis administratius, com els que van beneficiar grans superfícies comercials
com La Maquinista o Glòries, i actualment Heron City o Zara.
La Sra. Lecha ratifica el vot favorable que van emetre en comissió, entenent que
aquest expedient és un pas per evitar el silenci administratiu. Això no obstant,
consideren que per afavorir el comerç de proximitat cal alguna cosa més que
aquest recorregut legal.
La Sra. Sanz aclareix que estan parlant d’una ampliació de la superfície neta de
venda comercial, tal com consta a l’expedient i en la mateixa petició. Fa avinent
que es tracta d’una superfície existent destinada a l’oci que passa a ser de venda
comercial.
Reconeix que després de la sessió de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat el promotor ha aportat part de la informació que allà se li va demanar.
Afegeix que també han sol·licitat suport a la Secretaria General a fi de valorar en
quin moment comença a comptar el termini específic per a la reactivació posterior
a la suspensió de l’ampliació.
Precisa que es considera necessari aquest dictamen de Plenari per disposar de
temps per analitzar els documents, moment a partir del qual disposen de seixanta
dies abans no es produeixi el silenci administratiu.
Manifesta la voluntat que es compleixin les al·legacions, i valorar quines
qüestions poden garantir el comerç de proximitat.
El Sr. Blasi ratifica el vot favorable anunciat pel seu grup, tot i que vol deixar
clar que consideren que no hi hagut transparència; i afegeix que no han compartit
la càrrega d’altres administracions, com ha apuntat algun grup. Demana, també,
que l’informe jurídic anunciat es faci arribar als grups municipals.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i
les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra.
Esteller.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal de CIU:
1. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que el Govern treballi per a
recuperar el consens polític entorn el model de Superilla que es sustenta en la
transversalitat de cinc pilars formats per l'urbanisme, el medi ambient, l'habitatge,
les infraestructures i la tecnologia de la informació i comunicació. 2. Que es retorni
el lideratge i coordinació en la redefinició del model de Superilla, i les seves futures
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implantacions, sota la visió integral de l'àmbit de l'Urbanisme. 3. Que la definició
de cadascuna de les futures Superilles es faci mitjançant processos de participació
real, plurals i des de la màxima transparència. 4. Que prèviament a qualsevol
implantació, i també per garantir la transparència en tot moment, es disposi de
dades acurades que permetin el posterior monitoratge i avaluació de l'impacte que
es produeixi. 5. Que el Govern aturi el desplegament de noves Superilles fins que
no s'hagi assolit el necessari consens.
El Sr. Martí presenta una proposició sobre el model de superilles, actualment en
plena discussió, tant política com tècnica, social i, també, en l’àmbit mediàtic.
Anuncia el compromís del grup de CiU amb el programa de superilles que es
contempla en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que ja es va començar a
desenvolupar durant el mandat anterior, que consideren part de la solució als
problemes que pateix la ciutat derivats de l’ús intensiu de l’espai públic, tot i que
no l’única, juntament amb mesures com les millores del transport públic col·lectiu,
l’aposta pel vehicle elèctric i la utilització de sistemes de gestió intel·ligent.
Posa de manifest, però, l’existència del problema greu derivat dels criteris
d’implementació del model de superilla. Així, assenyala que la prova pilot de la
superilla del Poblenou ha estat un fracàs, mentre que damunt la taula hi ha
projectes de noves superilles, amb processos participatius en marxa, que alerten
que no poden reproduir els errors de la superilla del Poblenou.
Precisa que la proposició, que han treballat amb col·lectius tècnics, veïns i
veïnes i grups municipals, es basa en la dimensió transversal del model de
superilles, en la flexibilitat en la seva execució i, sobretot, en els cinc pilars de
l’urbanisme: el medi ambient, l’habitatge, les infraestructures i les tecnologies de
la informació; cinc pilars que tenen l’objectiu de millorar les condicions de vida de
la gent, la mobilitat i la sostenibilitat, però també potenciar el comerç de
proximitat i preservar l’activitat econòmica general.
En conseqüència, avala la necessitat de processos participatius reals i
transparents, sense sectarisme ni superioritats morals mal enteses.
Remarca que parteixen d’un PMU, experiències de participació i de disseny
incipient de les superilles durant el mandat de l’alcalde Trias i, ara, la mesura de
govern “Omplim els carrers de vida”, l’aplicació automàtica de la qual amb la
superilla del Poblenou ha estat un fiasco.
Per tant, el seu grup demana la retirada d’aquesta prova pilot, i en altres casos
la rectificació; amb aquesta proposició, al·lega que pretenen un canvi de rumb, no
tant al model d’intervenció multidisciplinar en l’espai públic, sinó a la manera com
s’aplica.
Insisteix que cal que el govern i els executors de les superilles treballin amb
flexibilitat, tenint molt clar que no es poden fer allà on la gent no les vol; que cal
abordar cada superilla des de la seva singularitat, i que no es pot replicar el model
en tota la ciutat, tenint en compte la morfologia de cada zona i de cada barri.
Remarca que tot això ho han de fer amb diàleg, amb consens polític i social i
pressupost d’inversió. I fa notar que l’experiència del Poblenou ha posat en risc el
programa de superilles, i alerta que no es poden permetre aquest fracàs, i tem que
la mateixa denominació superilla a dia d’avui ja estigui amortitzada per aquesta
causa.
Posa en valor l’esforç del seu grup per establir diàleg amb el govern i amb
alguns grups municipals a fi d’arribar a un consens que, malauradament, no ha
donat fruit. Per tant, constata que la realitat és que avui la superilla del Poblenou
marca negativament el futur del model.
Insisteix a demanar una nova visió del programa de superilles i consens diàleg
per arribar a un bon acord, sense imposicions ni prejudicis ideològics.
El Sr. Blanco entén que la implantació de les superilles és plena de bones
intencions, atès que tothom està d’acord a millorar la qualitat de vida de la gent,
en aconseguir una ciutat més humanitzada, menys sorollosa i menys contaminada.
Tanmateix, recorda que el seu grup ha manifestat que considera que la de les
superilles és una estratègia equivocada, més encara de la manera com s’està
implementant.
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Justifica aquesta opinió perquè no creuen que sigui l’estratègia adient per
resoldre el problema de la contaminació atmosfèrica, ja que no contribueixen a la
reducció del trànsit, sinó que el desvien cap a altres zones urbanes.
Insisteix que es tracta d’una estratègia equivocada per aconseguir més zones
lliures, atès que les superilles no generen zones lliures útils per a la ciutadania.
Consideren que, contràriament, al Poblenou hauria estat més positiva la
urbanització de la plaça Dolors Piera, i no pas els dos quilòmetres de carrers que
han quedat en l’interior de la superilla. Afegeix que garantir la seguretat i uns usos
adequats d’aquestes superilles té uns costos desproporcionats, inassolibles per a
l’Ajuntament si és que pretén estendre el model a tota la ciutat.
Diu que a aquests errors de base s’hi ha de sumar una llarga llista de coses que
s’estan fent malament, entre les quals la interrupció de la circulació o de la
continuïtat dels carrers; o les separacions excessives entre les vies de la xarxa
bàsica, de més d’un quilòmetre entre carrers que circulen en una mateixa direcció.
Reitera que l’estratègia no és bona perquè divideix la ciutat en compartiments
estancs, la separa en cèl·lules petites, quan la morfologia de Barcelona és
compacta i mediterrània.
Al·lega que el seu grup considera que els projectes de transformació urbana no
s’han de basar en atomitzar la ciutat; altrament, per millorar-la, cal donar
continuïtat, enllaçar zones i eixos de vianants, i no separar la ciutat amb una xarxa
de carreteres.
Tanmateix, afirma que valoren positivament la proposició en considerar que es
tracta d’un intent d’arribar al consens en un assumpte que mai no s’hauria d’haver
abandonat, ja que cal projecte polític i ciutadà en els projectes de transformació
urbana. Igualment, valoren aspectes positius com ara apel·lar al lideratge
urbanístic, garantir la participació real, i fer aterrar en el territori un model teòric
adaptant-lo a les condicions locals.
Avança que per aquests motius el seu grup farà una abstenció en aquesta
proposició.
El Sr. Coronas manifesta que ERC, com a grup municipal que va votar a favor
del PMU i del model de transformació de la ciutat, defensa que cal un acord de
ciutat per a la implantació de les superilles, atès que es tracta del model de
transformació urbana probablement més important d’ençà dels Jocs Olímpics del
92. I consideren, a més, que el desplegament de les superilles és un autèntic pla
de barris.
Adverteix que ningú no es pot atribuir l’autoria de les superilles, ni el govern
municipal, ni els grups del consistori, els que n’estan a favor i els que no, sinó que
són per a la ciutadania i de la ciutadania ja que implicaran millores molt evidents
en aspectes com la salut, amb la seva contribució a la reducció de la contaminació
i del soroll; la mobilitat, atès que resoldran un problema d’excés de vehicles
privats que circulen per la ciutat; implicaran millores i guany d’espai públic en
benefici dels vianants; i perquè reactivaran el comerç i l’economia en els barris on
s’implantin.
Recorda que ERC i CiU van arribar a uns mínims per poder facilitar aquest acord
de ciutat, que fan extensiu a tots els grups municipals amb l’objectiu d’impulsar un
gran projecte de transformació urbana.
Valora positivament el resultat de la darrera reunió de la taula de ciutat, atès
que atorga al govern la possibilitat de formalitzar l’acord, tot i que adverteix que
encara manca molta feina per fer, com ara en propostes d’urbanització i en
processos de participació amplis i vinculants.
Diu que són conscients que cada superilla és singular, però subratlla que no s’ha
de perdre de vista que les superilles tenen sentit si s’estenen com una xarxa que
abasta tota la ciutat.
Assenyala que el document que el seu grup ha presentat i ha ofert a tots els
grups conté la filosofia de les superilles, i que cal que es posin d’acord amb el
mapa objectiu final de desplegament, així com amb la metodologia
d’implementació. Afegeix que per dur a terme tot això cal un pressupost, ja que si
la previsió és fer una inversió de deu milions d’euros d’aquí al final del mandat
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entenen que és millor fer només dues superilles ben fetes que no pas cinc de mal
fetes.
El Sr. Fernández Díaz addueix que amb els vots discrepants del govern i del
grup proposant es ratificarà, paradoxalment, que hi ha una certa convergència
entre Barcelona en Comú i CiU pel que fa a la mobilitat, amb una aposta pel model
de superilles, del qual el seu grup no és particularment entusiasta; altrament,
advoquen perquè les motos i bicicletes puguin circular pel carril bus; i retreuen la
negligència per part del govern en reclamar a la Generalitat el tram de la L9 de
metro o la finalització de les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat el 2010; o,
fins i tot, la manca de rebuig al PMU, que quan va ser presentat pel govern de CiU,
el grup del PP va ser l’únic que hi va votar en contra, entre altres raons perquè
considera que la pedra angular de la mobilitat ha de ser l’enfortiment de la xarxa
de transport públic. Manifesta que, entre altres, coses no estaven d’acord amb la
manera de plantejar les superilles que, paradoxalment, ara han passat de les cinc
plantejades durant el mandat anterior a deu, sense cap diàleg ni consens previ
amb els grups municipals.
Confirma, doncs, que no tenen intenció d’entrar en aquesta qüestió i faran una
abstenció en aquesta proposició. En aquest sentit, manifesta que l’anunci fet pels
grups de CiU i d’ERC no és altra cosa que fum, ja que, a la pràctica, no s’acordava
res amb contingut real tret de la coincidència d’alguns grups de l’oposició de
rebutjar la proposta de superilla al Poblenou.
Consideren que la proposta de superilla al Poblenou va ser improvisada, amb
manca d’informació, amb unes conseqüències clarament perjudicials. I valoren que
allò que s’aconsegueix amb el model de superilles és agreujar la situació de tot
l’entorn; així doncs, la pacificació del trànsit que s’aconseguirà a l’interior de les
superilles, redundarà en més col·lapses i intensitat de trànsit en els entorns.
Igualment, es refereix a la necessitat indiscutible d’un procés de participació
dels veïns afectats per la implementació de les superilles, tant dels que hi queden
dins com dels que en queden fora, a més de la resta de la ciutadania. Afegeix que
també s’han de tenir molt en compte l’impacte que pot significar l’establiment
d’una superilla per a les activitats econòmiques.
La Sra. Lecha confirma que el seu grup aposta per la implantació de les
superilles en considerar que humanitzen el model de ciutat. Reconeix, igualment,
que no s’ha d’ignorar el treball fet pel grup de CiU, però consideren que això no
significa que el seu projecte de superilles sigui el model a seguir, i bona prova
d’això està en els informes dels resultats sobre la superilla de Les Corts.
Observa que el document presentant conjuntament pels grups de CiU i d’ERC
dilluns passat és generalista, i en destaca la bona predisposició per aconseguir un
pacte de la majoria de grups del consistori per treballar plegats.
Això no obstant, fa un seguit de constatacions quant a la prova pilot endegada
per l’actual govern i el document esmentat. En primer lloc, considera obvi que la
ciutat necessita urgentment millores de reducció de la contaminació atmosfèrica i
en molts altres fronts també; en aquest sentit, fa notar que se sobredimensionen
els resultats que poden donar les superilles, relegant a un segon pla altres
potencialitats.
En aquesta línia, remarca que el descens del vehicle privat motoritzat en el
conjunt de la ciutat és indispensable per al bon funcionament del model de
superilles, i es pregunten si el PMU està a l’alçada de les expectatives. Afegeix que
el procés de reducció del trànsit motoritzat serà lent, i que cal tenir-ho en compte
a l’hora de fixar el ritme d’implementació del model.
Consideren que el punt cinquè de la proposició és cabdal, atès que no hi haurà
consens si hi ha grups municipals que neguen la necessitat imperiosa de reduir el
trànsit del vehicle privat, o que defensen els interessos de lobbys empresarials
prioritzant-los davant de la reducció de la contaminació atmosfèrica.
Constata que, fins a dia d’avui, el plantejament de les superilles ha estat
exclusivament tècnic, i que aquest ha estat un dels motius dels problemes
apareguts en la prova pilot al Poblenou, entre els quals també s’hi compta el
menysteniment dels aspectes socials, i malgrat que el govern apel·la contínuament
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a la participació, entenen que s’hauria d’haver consultat el veïnat, ja que la
superilla genera nous models de convivència i de relació i, per tant, ha d’assumir el
protagonisme en aquestes noves unitats urbanes.
Entén que la proposició presentada pel grup de CiU no té altra finalitat que
desgastar el govern, cosa que es veu clarament en el punt cinquè al qual ja s’ha
referit més amunt. Assenyala que la insistència a identificar el que va ser concebut
com una prova pilot, subjecta a millores, amb un projecte definitiu fracassat és
una bona mostra d’aquesta voluntat de desgast.
Finalment, avança el vot contrari a la proposició.
El Sr. Mòdol posa de manifest que els anys seixanta s’inicien les polítiques
d’intervenció a la ciutat central per mitigar els efectes negatius de l’increment de la
presència dels vehicles de combustió, que fins a dia d’avui, han anat guanyant
terreny sense aturador. Per tant, entén que resulta evident que és urgent
intervenir per mirar de mitigar la situació.
Indica que també a partir de la dècada dels seixanta s’han bastit conceptes com
les àrees ambientals de bocana, les illes de vianants, i ara les superilles, tots, en
realitat, variacions sobre el mateix tema: la gestió del vehicle privat a la ciutat.
Entén que tots estan d’acord amb què cal guanyar espai públic a la ciutat i,
òbviament, minorar la presència del vehicle privat; no obstant això, destaca la
dificultat per arribar al consens sobre la implementació de les superilles, i entenen
que, essencialment, ha estat per un problema de comunicació. En aquest sentit,
aprofita per recomanar la lectura dels arguments del professor Solà Morales sobre
els models i la pràctica de l’urbanisme, que conclou, després d’analitzar la tècnica
modelística dels principals corrents mundials, que la utilització de models és útil,
sobretot, en la fase d’anàlisi del fenomen urbà. Considera que són una bona eina
per sintetitzar la complexitat del fet urbà amb uns quants paràmetres
representatius. Això no obstant, adverteix que l’aplicació directa del model
comporta riscos i, més aviat, la desaconsella. Altrament, explica que Solà Morales
oferia una alternativa menys científica, però de ben segur més apropiada, com és
la tècnica del projecte, ja que la ciutat no se simula sinó que es projecta. Així,
mitjançant el projecte tenen la capacitat de recollir les dades científiques que
aporta el model i plasmar-les en la proposta d’intervenció que, a més, incorpora
tota la informació específica no parametrable i l’obtinguda de la participació.
Destaca que el propòsit de guanyar espai per als vianants no es pot
materialitzar de la mateixa manera a Londres que a Barcelona, a Gràcia que a
l’Eixample, ja que la naturalesa de cada ciutat és diferent, i l’estructura urbana
concreta demana formes diferents d’intervenció. Posa de manifest, en aquest
sentit, que al nucli antic de Gràcia es pot delimitar una gran àrea sense carrers de
pas per als vehicles; cosa molt més difícil de fer a l’Eixample, i tal vegada poc
recomanable.
Afirma que és mitjançant el projecte específic de l’espai públic que cal incorporar
la voluntat de guanyar espai per als vianants, i la mobilitat és una càrrega que ha
de ser contemplada alhora; i diu que la virtut del projecte és que posa en valor
equivalent les funcions de mobilitat, medi ambient, usos, materials, espais i els
filtra a través del prisma cultural i la participació, cosa que el model no pot fer.
Troba poc convenient parlar del model de superilles com si fos la panacea de
l’urbanisme que ha de venir, separant mobilitat d’espai públic; altrament, creu que
cal parlar de la idea de pacificació i com s’adapta a cada zona concreta de la ciutat,
entenent les seves especificitats, la seva naturalesa i les necessitats concretes dels
residents i dels passavolants.
Acaba la seva intervenció expressant el vot favorable a la proposició.
La Sra. Sanz accepta de bon grat el cop de mà que el Sr. Martí diu que els vol
donar amb aquesta proposició. En aquest sentit, recorda que aquesta mateixa
setmana van celebrar la segona reunió de la taula de ciutat del pacte per al
projecte de les superilles, que va sorgir amb el suport de la demanda del grup
d’ERC de creació d’un espai de concertació i de consens de treball per al projecte, i
en el qual emmarquen aquesta proposició.
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Posa en relleu que el clima de treball manifestat en la darrera reunió de treball
els permetrà millorar entre tots la implementació del projecte de superilles, que
són l’estratègia d’un model urbà que vol fer de Barcelona una ciutat amable i
saludable. En conseqüència, entenen que tothom se n’ha de sentir partícip i
aportar-hi el seu gra de sorra.
Precisa que el marc de referència és el PMU, tot i que la seva aplicació estricta
no és suficient, ja que una superilla no implica només el canvi en la mobilitat sinó
que es tracta d’incorporar els usos, la participació i la dinamització de l’espai
públic.
Confirma que la prova pilot al Poblenou els ha permès avaluar el model en un
espai concret, i aprendre molt sobre el desenvolupament de la futura
implementació.
Posa en valor el fet que el govern s’ha atrevit a fer una implementació en la
trama de l’Eixample, àmpliament reivindicada, que suposa un gran avenç; i diu
que són plenament conscients que cada superilla serà diferent atenent a la
singularitat dels territoris i la xarxa veïnal. Per tant, reconeix que cada superilla és,
en si, un repte i per això el govern vol actuar amb valentia, amb la voluntat de
transformar la ciutat a més de gestionar-la, d’impulsar canvis importants,
culturalment profunds sobre la manera de relacionar-se amb l’espai públic.
Recapitula, per tant, que ser valents significa proposar, provar i corregir els
errors, i també escoltar i cercar marcs de consens per sumar perspectives
diverses, i considera que la proposició va en aquesta direcció.
Reitera que l’objectiu és continuar la bona feina que es va iniciar en el mandat
anterior amb propostes al barri d’Hostafrancs i Les Corts, però també ampliar
aquests objectius a alguns barris de Sant Gervasi, d’Horta, de Sant Andreu, de
Sant Martí o de l’Eixample.
El Sr. Martí agraeix els suports dels grups que han permès que tiri endavant la
proposició, també les abstencions, que entenen que la filosofia de fons és l’aposta
de diàleg amb tots els grups del consistori, promoguda també pel grup d’ERC.
Considera que és adient trobar sinergies, fer autocrítica i, fet això, posar-se a
treballar plegats, amb consens veïnal i participació transparent.
El Sr. Blanco puntualitza l’abstenció del seu grup deixant clar que el seu grup
comparteix els objectius però no els mitjans, perquè entenen que l’estratègia de
les superilles és equivocada. No obstant això, confirma la participació de Ciutadans
en els fòrums de debat a fi que es corregeixi la implantació del model de superilles.
El Sr. Coronas, més enllà de les divergències sobre quin model urbanístic és
millor, fa notar al regidor Blanco que els compartiments estancs i les fronteres a
què ha al·ludit per discrepar del model ara com ara no són urbanístiques, sinó
socials.
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb vuit abstencions –
emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, i també pels
Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller– , tres vots en contra –emesos pel
Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira–, i trenta vots a favor de la resta de
membres del Consistori amb el text transaccionat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que el Govern treballi per a recuperar
el consens polític entorn el model de Superilla que es sustenta en la transversalitat
de cinc pilars formats per l'urbanisme, el medi ambient, l'habitatge, les
infraestructures i la tecnologia de la informació i comunicació. 2. Que es retorni el
lideratge i coordinació en la redefinició del model de Superilla, i les seves futures
implantacions, sota la visió integral de l'àmbit de l'Urbanisme. 3. Que la definició
de cadascuna de les futures Superilles es faci mitjançant processos de participació
real, plurals i des de la màxima transparència. 4. Que prèviament a qualsevol
implantació, i també per garantir la transparència en tot moment, es disposi de
dades acurades que permetin el posterior monitoratge i avaluació de l'impacte que
es produeixi. 5. Acordar les Superilles a desenvolupar, en el marc de la taula de
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ciutat amb tots els Grups municipals, I fer el desplegament d’aquestes segons els
punts esmentats anteriorment.
Del Grup Municipal de C’s:
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Manifestar de manera inequívoca el
compromís d'aquest Consistori per canviar el model de polítiques públiques
d'habitatge, de la tinença en propietat vers al lloguer, o altres modalitats
alternatives a la propietat, de manera que es garanteixi el manteniment de la
funció social de l'habitatge públic. Prendre totes les mesures al seu abast per
aconseguir l'objectiu de constituir un parc d'habitatges de lloguer assequible, que
arribi com a mínim al 15% del conjunt del parc edificat, donant compliment a allò
previst a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, entre elles: 1. Impedir la venda de
qualsevol modalitat d'habitatge protegit. 2. Garantir a perpetuïtat el manteniment
de la titularitat pública de la propietat i del sòl destinat a habitatge protegit. 3.
Dedicar tots els nous desenvolupaments d'habitatge públic a habitatge en règim de
lloguer, a excepció d'aquell percentatge mínim que sigui imprescindible per
atendre les situacions de reallotjament per disconformitat urbanística. 4. Reforçar
les polítiques de compra d'habitatge i edificis per part de l'administració a preus
inferiors al cost públic de producció per a destinar-los a polítiques socials i al
lloguer assequible. 5. Atraure, mitjançant incentius, la inversió privada amb la
finalitat de contribuir a la constitució d'un parc públic de lloguer assequible. 6.
Aplicar una bonificació de la quota de l'IBI del 95% a aquells habitatges que siguin
llogats en règim de lloguer assequible o cedits temporalment a fons d'habitatge per
al seu lloguer socials. 7. Destinar el 50% de la taxa turística a polítiques públiques
d'habitatge. 8. Coordinar estratègies amb altres administracions en matèria
d'habitatge: Instar i col·laborar activament perquè s'aprovin mesures legislatives i
incentius fiscals que afavoreixin la rehabilitació i el lloguer assequible. Instar a què
es destinin recursos i finançament per a la constitució d'un parc d'habitatges en
règim de lloguer assequible.
El Sr. Blanco justifica la presentació de la proposició en considerar que és
necessari, i urgent, reflexionar sobre polítiques públiques d’habitatge; i adverteix
que aquesta reflexió ha de ser prèvia al debat del nou Pla d’Habitatge. Així,
consideren que la primera cosa que cal reconèixer per encetar aquest debat és que
el model de polítiques d’habitatge impulsades durant els darrers quaranta anys no
han funcionat i, per tant, que cal un canvi de model.
Destaca que el model impulsat fins ara afavoria el règim de tinença en propietat,
fins i tot en el cas de l’habitatge públic, en detriment del lloguer; alhora que
afavoria la venda de patrimoni públic en comptes del manteniment d’un parc públic
d’habitatge. Constata que aquest és el model que van desenvolupar els governs
del PSC, juntament amb ICV-EUiA i ERC, i durant els quals es va fer un gran esforç
per promoure l’habitatge públic, pràcticament tot en règim de propietat, de
manera que amb el temps es van poder vendre, perdent la seva funció social
original.
Assenyala que el resultat d’aquest vell model és que Barcelona, a dia d’avui, no
ha assolit el parc d’habitatge públic que necessita. Esmenta, seguidament, un
seguit de dades que corroboren aquesta afirmació i és que actualment la ciutat
disposa de 23.000 habitatges destinats al lloguer protegit, de les quals només
10.500 són públics, mentre que la resta pertanyen a privats, als bancs o a les
entitats socials. Considera que aquesta situació els hauria d’avergonyir com a
institució, però també que el lloguer protegit, si se suma el públic i el privat,
només representi el 3% del parc total edificat de la ciutat. En contraposició, posa
com a exemple que París disposa d’un parc d’habitatge de lloguer protegit cinc
vegades més gran que Barcelona i, tot i això, es planteja d’ampliar-lo; el parc de
Berlín és deu vegades més gran; Amsterdam o Nova York tenen quinze vegades
més habitatge protegit de lloguer que no pas Barcelona.
Considera que aquesta comparació posa de manifest la prova del fracàs del vell
model de polítiques d’habitatge. Això no obstant, no s’ha substituït encara per un
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de nou, ni ho va fer el govern municipal de CiU, ni ara s’ho planteja el govern
actual.
Es pregunta on ha quedat el projecte 100x1000, quants del mil habitatges
previstos s’han incorporat al parc de lloguer públic. Posa de manifest que durant
aquest any el Patronat Municipal d’Habitatge ha incorporat només 160 habitatges
nous, dels quals només trenta són de nova promoció –Rodalies–, mentre que la
resta són producte de la compra de parc privat. Afegeix que durant aquest mateix
període de temps s’han produït 2.200 desnonaments i, per tant, alerta que és
urgent substituir el vell model per un de nou que permeti assolir l’objectiu de
constituir un parc d’habitatges de lloguer assequible que, com a mínim, arribi al
15% del conjunt edificat.
Indica que amb la proposició que avui presenten plantegen mesures concretes
per aconseguir aquesta fita, entre les quals, i en primer lloc, impedir al venda
d’habitatge públic, que ha de ser lloguer, i només un percentatge petit de dret de
superfície, mantenint sempre la titularitat pública del sòl i preu taxat. En segon
lloc, reforçar les polítiques de compra del patrimoni a fi destinar-lo a habitatge
públic. En tercer lloc, establir beneficis fiscals com la bonificació del 95% de l’IBI
per al lloguer assequible. Proposa, igualment, destinar el 30% de la taxa turística a
polítiques públiques d’habitatge, cosa que es pot fer i està justificada, ja que
invertir en habitatge públic suposa contribuir a pal·liar efectes de l’activitat
turística a la ciutat.
Finalment, es refereix a la necessitat d’una col·laboració més activa amb el
sector privat, mitjançant incentius, i també amb altres administracions per
aconseguir el finançament que aquest ajuntament tot sol no pot acarar.
Constata que aquestes són les principals mesures que proposen per canviar el
model basat en la propietat per un de basat en el lloguer assequible, amb la
finalitat de constituir un veritable parc públic d’habitatge que situï Barcelona a
l’alçada de les millors ciutats del món.
El Sr. Martí avança el suport del grup de CiU a la proposició sobre polítiques
públiques d’habitatge, que ha estat transaccionada.
Posa de manifest que en aquest terreny parteixen d’una situació molt negativa i,
per tant, és indiscutible que cal avançar cap a una solució per donar resposta a les
necessitats reals.
En conseqüència, subscriu que com a principi general cal potenciar l’increment
de l’oferta d’habitatge públic de lloguer, tant social com assequible; igualment, fa
notar que els punts de la proposició estan continguts en la Llei 18/2007 de dret a
l’habitatge i, per tant, els comparteixen plenament, així com la necessitat
d’avançar decididament cap a la constitució d’un parc públic d’habitatge de lloguer.
Remarca que durant trenta-dos anys governs municipals anomenats
progressistes s’han dedicat a vendre sòl públic, i valoren els inicis de la gestió de
l’actual govern per revertir aquesta situació, tot i que no voldrien que es quedessin
curts.
Afegeix que algunes de les propostes que conté aquesta iniciativa de Ciutadans
sintonitzen amb a algunes de les al·legacions que el seu grup presentarà al Pla
Local d’Habitatge les properes setmanes. Així, es refereix a la necessitat de
comptar amb la iniciativa privada, però especialment amb la iniciativa social sense
ànim de lucre, en la promoció de la construcció d’habitatge assequible, apostant
per incentivar aquesta opció amb bonificacions i subvencions. Adverteix que,
altrament, només amb la iniciativa pública no s’aconseguirà incrementar el ritme
necessari de producció i posada a disposició de la ciutadania d’aquests habitatges.
En aquest sentit, alerta que cal donar suport al tercer sector, potenciant-lo com a
operador i gestor d’habitatge públic de lloguer social.
Confia, doncs, que es pugui reconduir la bombolla immobiliària i actuar amb un
impuls polític públic a fi que els propers anys s’assoleixi un parc d’habitatge
municipal de lloguer social i assequible, que durant tres decennis els governs
municipals del PSC i ICV-EUiA no van ser capaços de tirar endavant.
La Sra. Benedí considera que amb aquesta proposició es defineixen les
al·legacions del grup de Ciutadans al Pla del Dret a l’Habitatge, i diu que els
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sorprèn que, coneixent la rigorositat i concreció que acostumen a tenir les
propostes d’aquesta formació, aquesta sigui tan genèrica i no s’acabi concretant en
res.
Això no obstant, confirma el vot favorable del seu grup perquè totes les mesures
que serveixin per augmentar el parc d’habitatge assequible fins a arribar a un
mínim del 15% són benvingudes.
Comparteixen que l’habitatge protegit no s’ha de poder vendre, i que s’ha de
mantenir la titularitat municipal del sòl i de la propietat, atès que és l’única manera
d’evitar que el parc d’habitatge s’aprimi cada vegada més. Igualment, manifesta
que també subscriuen els punts de la proposició que demanen dedicar els esforços
a construir habitatge de lloguer públic, reforçar les polítiques de compra
d’habitatge i edificis, que els privats s’impliquin en la construcció d’aquest parc
d’habitatge, la reducció de l’IBI als habitatges de lloguer assequible, destinar part
de la taxa turística a polítiques públiques d’habitatge, i coordinar-se i instar altres
administracions.
Observa que és difícil no estar d’acord amb les propostes contingudes en el text
presentat per Ciutadans, però manifesta que el seu grup va més enllà i, tot i que
ara no exposarà les al·legacions d’ERC al Pla del Dret a l’Habitatge, recorda que
van anunciar la voluntat que Barcelona esdevingui ciutat de tanteig i retracte pel
que fa a solars i edificis sencers. Precisa que aquesta mesura, que seria aplicable
fent una modificació del PGM, permetria ampliar el parc públic d’habitatge, atès
que el govern municipal tindria preferència a l’hora d’adquirir solars i edificis que
es posessin a la venda. Afegeix que, atenent la situació d’emergència habitacional,
el seu grup voldria aplicar aquesta mesura a tots els habitatges, però entenen que
els pertoca ser realistes i no ho demanaran, atès que la mesura abastaria un
nombre ingent de casos que provocaria un bloqueig en els tràmits administratius.
Afegeix que també demanen que el govern municipal destini un 25% de la
inversió municipal anual –110 milions d’euros– a incrementar el parc públic de
lloguer mitjançant la rehabilitació, promoció i adquisició del sòl, ja que si realment
existeix una emergència habitacional s’imposa posar-hi recursos, i el 25% proposat
els permetria aconseguir arribar a la fita del 15% d’habitatge de lloguer
assequible.
Finalment, demana al Sr. Blanco que si ara el TC tomba la nova llei contra els
desnonaments, aprovada ahir al Parlament de Catalunya per unanimitat, Ciutadans
surti a defensar-la i no faci com va passar amb la Llei 24/2015 suspesa
anteriorment. I també li recorda la força de la seva formació al Congrés dels
Diputats per instar un canvi de la llei d’arrendaments.
El Sr. Mulleras afirma que per al seu grup l’habitatge sempre ha estat una
prioritat en l’àmbit de la política municipal, i considera que es tracta d’un dels
reptes més importants que ara com ara té aquest ajuntament.
En aquest sentit, confirma que no és casualitat que una de les primeres
proposicions que el grup del PP va presentar en aquesta nova legislatura fos,
l’octubre de 2015, l’aprovació d’un Pla d’Habitatge, que ara està sotmès a
exposició pública, i al qual el seu grup ha presentat tot un seguit d’al·legacions.
Manifesta que el seu grup està convençut que cal molt més habitatge de lloguer
social, i que el model de la venda en concessió, propietat i dret d’ús ha estat un
fracàs; en aquest sentit, posa com a exemple el cas de Torre Baró, on es va
construir habitatge social per a la venda i va fracassar estrepitosament, metre que
quan aquests mateixos habitatges es van passar al règim de lloguer social hi va
haver cues per accedir-hi. Per tant, creu que és evident que la ciutadana demana
lloguer social en comptes de compra, que pot acabar en un ús lucratiu i no pas
social.
Diu que estan a favor de bonificar l’IBI dels habitatges que es destinin al lloguer
social. En aquest sentit, assegura que el seu grup creu molt més en la bonificació i
la incentivació que no pas en la prohibició i la sanció, com sembla que pretén
aquest govern municipal.
Per tant, demanen al govern que compleixi amb els objectius, que doni ús als
nombrosos solars buit de la ciutat i hi promogui la construcció d’habitatge social;
que faci realitat els projectes ja redactats, i que el Patronat Municipal de
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l’Habitatge tregui del calaix els diners –gairebé cent milions d’euros– destinats al
Pla 100x1000.
La Sra. Rovira reitera, atès que ja ho han expressat en nombroses ocasions, que
el seu grup entén que el dret a l’habitatge és un element essencial per a qualsevol
persona o unitat de convivència a fi de desenvolupar el projecte vital; diu que,
alhora, han constatat moltes vegades que hi ha un problema col·lectiu, a Barcelona
i al conjunt del territori, d’accés al dret a l’habitatge que els ha de fer qüestionar
les bases del sistema productiu, de distribució i de consum de l’habitatge; és a dir,
la base del sistema de provisió d’habitatge que s’està promovent fins a dia d’avui.
Constata, també, que en parlar de sobirania residencial per a tota la ciutadania
hi ha diverses qüestions que s’han de posar damunt la taula, i consideren que cal
anar molt més enllà del que avui proposa el grup de Ciutadans. Altrament,
confirma que el seu grup creu que, en primer lloc, la producció d’habitatge social
implica desenvolupar cooperatives de treball i gestores d’habitatge de propietat
col·lectiva, d’una manera assembleària i autogestionada. Així doncs, entenen que
les comunitats cooperatives i els veïns i les veïnes han de participar i involucrar-se
en tot el procés de planificació, de decisió, producció i d’avaluació de les polítiques
d’habitatge que han de garantir la sobirania residencial.
Igualment, entenen que cal posar èmfasi en el foment de la ciutat construïda
versus la nova construcció; és a dir, que creuen fermament en la rehabilitació, que
ha de permetre les persones viure en els seus barris i que no comporti la
gentrificació que actualment estan patint molts territoris.
Finalment, diu que consideren que l’administració local ha de fomentar per tots
els mitjans l’autogestió, cedint solars, edificis i habitatges per a projectes
comunitaris i cooperatius, que han de permetre un efecte multiplicador de l’acció
pública per fomentar la producció i l’assoliment d’un parc d’habitatge social.
Posa de manifest que per al seu grup és important anar a l’arrel del problema en
matèria d’habitatge, de manera que s’imposa parlar del model econòmic neoliberal
de Barcelona, que se sustenta en gran part en el turisme, de manera que aquesta
també és una qüestió vinculada que cal abordar, i que es vegi reflectida en el
PEUAT a fi d’assolir un decreixement turístic a la ciutat, atès que hotels i
allotjaments turístics s’imposen enfront d’altres tipus d’economies. Per tant, afirma
que creuen fermament en la promoció d’unes economies que no devorin el dret a
l’habitatge i que es refereixin al valor d’ús de l’habitatge i no al seu preu de
mercat.
En aquest sentit, confirma que discrepen amb el grup de Ciutadans quant a la
seves concepcions en matèria de turisme i econòmiques, i per aquest motiu faran
una abstenció, tot i que reitera que comparteixen molts dels punts continguts en la
proposició.
La Sra. Andrés puntualitza la intervenció del Sr. Blanco dient que el PSC no ha
governat quaranta anys en aquest ajuntament –quaranta anys va ser el que va
durar la dictadura franquista– sinó que en van ser trenta-dos, durant els quals les
famílies treballadores d’aquesta ciutat tenien la possibilitat de comprar pisos de
protecció oficial, i remarca que les famílies volien tenir un pis en propietat, cosa
que la majoria de vegades era la seva única garantia de futur.
Indica que en arribar la crisi econòmica, aquesta situació va canviar, tant que
moltes famílies no van poder assumir les hipoteques d’aquells pisos, ni d’altres que
els bancs havien atorgat d’una manera que qualifica d’espúria i indecent.
Per tant, constata que el panorama ha canviat i ara s’imposa l’habitatge de
lloguer social; per tant, avança el vot favorable a la proposició perquè recull moltes
de les propostes incloses en el Pla d’Habitatge que fa pocs dies que va presentar el
govern. Afegeix que un altre motiu per a aquest posicionament és que la proposta
recull aspectes cabdals, com és que l’Ajuntament ha d’actuar per substituir la
responsabilitat i la manca d’acció d’altres institucions mitjançant les subvencions
de l’IBI, que no estan recollides a la llei, als propietaris que posen els seus pisos en
lloguer social. Això no obstant, vol que quedi clar que aquesta administració, en
subvencionar aquest impost, està actuant en substitució de l’estat.
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Observa que el grup proposant també demana que s’apliqui taxa turística a
l’àmbit de l’habitatge i, en aquest cas, remarca que això suposa substituir la
Generalitat, que té competències en matèria d’habitatge que descuida i que
provoca que aquest ajuntament hagi de dedicar recursos que no li pertocarien.
Recorda, també, que l’estat és qui té competència en matèria de legislació de
sòl a fi d’impulsar habitatge públic, i que la Generalitat els darrers anys ha eliminat
tots els ajuts al lloguer i al pagament d’hipoteques.
Finalment, replica al Sr. Mulleras que el que va succeir a Torre Baró és que el
govern central va eliminar el subsidi a les hipoteques de l’única promoció pública
que es va fer, cosa que no anima a comprar.
El Sr. Montaner precisa que el canvi de model que demana el grup de Ciutadans
ja constava en el programa de Barcelona en Comú, i des del primer dia de la nova
legislatura que hi estan treballant, tal com queda reflectit en les actuacions que
estan tirant endavant i el Pla pel Dret a l’Habitatge.
Subratlla que allò essencial és defensar el dret a l’habitatge i la seva funció
social per sobre del seu valor econòmic i especulatiu. Confirma, per tant, que estan
treballant en aquesta línia i que en el Pla de l’Habitatge els dos punts cabdals són
que el sòl i l’habitatge continuen sent de titularitat pública, i que prioritàriament ha
de ser en règim de lloguer. Diu que han previst que el 80% sigui de lloguer
assequible i social, i en un petita proporció es mantindrà el dret de superfície, i
sobretot s’està fomentant la cessió d’ús per a cohabitatge; afegeix que a tot això
s’hi sumen actuacions amb altres operadors, sense ànim de lucre o amb ànim de
lucre limitat, i amb cooperatives.
Avança, per tant, que votaran a favor de la proposició, que han transaccionat a
fi de fer-la més viable i aproximada al Pla d’Habitatge, actualment en fase
d’al·legacions; i aprofita per demanar al grup proposant, que en els Districtes no
ha votat favorablement aquest pla, que el votin favorablement en el tràmit final.
El Sr. Blanco respon a la Sra. Benedí, que demanava més concreció i que
prenguessin mesures en altres administracions, que han presentat un esborrany al
Parlament de Catalunya per aconseguir que la llei d’emergència habitacional tirés
endavant corregint els aspectes que van portar a què fos impugnada pel TC;
afegeix que ahir mateix van presentar aquestes mesures que inclou la proposició, i
altres de concretes, en el Parlament de Catalunya. Puntualitza que ERC va votar en
contra de mesures concretes com ara la de dedicar el 30% de la taxa turística a
polítiques públiques d’habitatge, juntament amb el PSC i Junts pel Sí.
Ratifica, per tant, que el seu grup està a favor d’impulsar aquestes mesures i
d’altres per aconseguir un parc públic d’habitatge, a la Generalitat i també al
govern central.
Igualment, fa avinent a la Sra. Andrés que fer autocrítica no és dolent, i que és
necessària per canviar de model, atès que el vell model ha demostrat que a hores
d’ara no funciona; addueix que perquè sigui creïble aquesta voluntat de canvi és
indispensable l’autocrítica.
Considera que tots plegats s’han de felicitar per l’aprovació d’aquesta proposició
amb un consens ampli, fet que marca un abans i un després en les polítiques
públiques d’habitatge.
El Sr. Montaner insisteix en què no només defensen que la propietat del sòl
continuï sent pública, sinó que estan comprant habitatge, fent que hi hagi més sòl
urbanitzat dedicat a habitatge, tal com demostra la mesura que sis sòls
d’equipament passin a ser d’equipament i habitatge dotacional; afegeix que també
estan elaborant un cens d’habitatges buits, que ha començat pel Districte de
Gràcia, que ha de permetre augmentar la borsa d’habitatge de lloguer; estan
elaborant un índex de preus recomanats de lloguer en el recentment creat
Observatori de l’Habitatge, d’abast metropolità. Continua explicant que estan
treballant per incloure el concepte de lloguer abusiu en la nova llei d’arrendaments
urbans de Catalunya; s’estan sancionant els grans tenidors d’habitatges buits; i
estan promovent i dotant de més recursos humans i econòmics la rehabilitació
proactiva, entre altres mesures.
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S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb tres abstencions –
emeses pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira–, i trenta-vuit vots a favor de la
resta de membres del Consistori amb el text transaccionat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda: Manifestar de manera inequívoca el
compromís d'aquest Consistori per canviar el model de polítiques públiques
d'habitatge, de la tinença en propietat vers al lloguer, o altres modalitats
alternatives a la propietat, de manera que es garanteixi el manteniment de la
funció social de l'habitatge públic. Prendre totes les mesures al seu abast per
aconseguir l'objectiu de constituir un parc d'habitatges de lloguer assequible, que
arribi com a mínim al 15% del conjunt del parc edificat, donant compliment a allò
previst a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, entre, les quals: 1. Impedir la
venda de qualsevol modalitat d'habitatge protegit. 2. Garantir a perpetuïtat el
manteniment de la titularitat pública de la propietat i del sòl destinat a habitatge
protegit. 3. Dedicar tots els nous desenvolupaments d'habitatge públic a habitatge
en règim de lloguer, en menor mesura, a dret de superfície, sempre que es
mantingui un preu taxat i que es reguli adequadament el seu ús per garantir la
seva funció social i impedir l’especulació, a excepció d'aquell percentatge mínim
que sigui imprescindible per atendre les situacions de reallotjament per
disconformitat urbanística. 4. Reforçar les polítiques de compra d'habitatge i
edificis per part de l'administració a preus inferiors al cost públic de producció per
destinar-los a polítiques socials i al lloguer assequible. 5. Atraure, mitjançant
incentius, la inversió privada amb la finalitat de contribuir a la constitució d'un parc
públic de lloguer assequible. 6. Estudiar la bonificació del 95% de l’IBI als
habitatges de petits propietaris o d’organitzacions sense ànim de lucre, dedicades
al lloguer assequible o cedits temporalment a fons d'habitatge de lloguer social en
les Ordenances Fiscals de 2018. 7. Impulsar una negociació amb la Generalitat
orientada a destinar el 30% del total dels ingressos que genera la taxa turística a
promoure polítiques públiques d'habitatge. 8. Coordinar estratègies amb altres
administracions en matèria d'habitatge: Instar i col·laborar activament perquè
s'aprovin mesures legislatives i incentius fiscals que afavoreixin la rehabilitació i el
lloguer assequible. Instar que es destinin recursos i finançament per a la
constitució d'un parc d'habitatges en règim de lloguer assequible.
Del Grup Municipal d’ERC:
3. El Plenari del Consell Municipals acorda: Que el Govern municipal elabori un
estudi que permeti conèixer els possibles usos que pot encabir la Plaça de Braus de
la Monumental i que faci les gestions necessàries per tal que esdevingui propietat
municipal durant el 2017. De manera que es pugui iniciar, posteriorment, un
procés participatiu veïnal que fixi els usos d'aquest espai i culmini amb l'obertura
d'un equipament públic de ciutat abans del 2020.
Es presenta el text transaccionat següent, que se sotmet a debat:
Que el govern municipal elabori un estudi que permeti conèixer els possibles
usos que pot encabir la Plaça de Braus de la Monumental i que faci les gestions
necessàries per tal que esdevingui propietat municipal durant el 2017. De manera
que es pugui iniciar, posteriorment, un procés participatiu a nivell de ciutat que fixi
els usos d’aquest espai i culmini amb l’obertura d’un equipament públic de ciutat
abans del 2020.
La Sra. Capdevila indica que la proposició que presenta el seu grup ha estat
transaccionada a proposta del grup de CiU, i recorda a tots els grups del consistori
que en el nou text que els ha estat repartit hi ha una lleugera diferència amb
l’original en el sentit que en el primer deia “un procés participatiu veïnal” i en el
definitiu transaccionat “un procés participatiu a nivell de ciutat”.
Feta aquesta puntualització es refereix a què, d’ençà de la seva inauguració el
12 d’abril de 1914 i fins als anys setanta, la plaça de braus de la Monumental va
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ser un referent de la tauromàquia en l’estat espanyol. Explica que a partir de la
dècada dels seixanta, i coincidint amb l’evolució de la societat catalana en general,
i la barcelonina en particular, les curses de braus van experimentar un declivi
progressiu com a espectacle de masses, juntament amb l’aparició de noves formes
d’oci i la presa de consciència sobre el patiment dels animals per part de la
població més jove, que van fer que la Monumental hagués de compaginar la seva
tradicional activitat taurina amb espectacles de circ o esdeveniments musicals.
Assenyala que a partir del 25 de setembre de 2011, data de la darrera cursa de
braus celebrada a Barcelona, la Monumental ha continuat acollint puntualment
esdeveniments de tota mena, i només ha mantingut els seus vincles amb la
tauromàquia per acollir el museu Taurí de Barcelona. En conseqüència, destaca
que la incertesa sobre el seu futur ha provocat tota mena d’especulacions sobre el
destí que volen donar els seus propietaris, la família Balañà, a la plaça; i precisa
que s’ha parlat d’un hotel, d’un centre comercial o, fins i tot, d’una mesquita.
Això no obstant, confirma que el cert és que la Monumental forma part del
paisatge urbà de la ciutat i de l’imaginari col·lectiu, especialment pel mític concert
dels Beatles, el 3 de juliol del 1965; o amb la democràcia recent estrenada, el
míting històric del PSUC del 29 de maig de 1978, el primer després de la
legalització del PCE, amb un cartell que incloïa La Pasionaria i Santiago Carrillo.
Observa que no s’ha d’oblidar que la Monumental, enguany un edifici singular i
centenari que barreja d’estils neomudèjar i bizantí, està catalogada com a bé
cultural d’interès local. I alerta que a fi d’evitar que corri el mateix dissortat destí
de l’antiga plaça de toros de Las Arenas, entenen que l’Ajuntament ha d’adquirir la
Monumental i habilitar-la com a equipament públic de referència, de barri i de
ciutat i, fins i tot de país, i que ha de dur a terme un estudi a fi d’encetar, quan
sigui moment, un procés participatiu que permeti determinar quins seran els usos
de caràcter públic que haurà d’acollir l’edifici, entre els quals apunta la Biblioteca
Provincial, una escola de circ o un circ estable; en definitiva, però, atorgant-li l’ús
que la ciutadania consideri més adient.
Opina que la proximitat de la Monumental amb grans equipaments culturals com
el TNC o l’Auditori serviria per reforçar el barri del Fort Pienc com un clúster de
cultura que, de ben segur, generaria sinergies positives molt significatives per al
conjunt de la ciutat. Afegeix que tampoc no es pot obviar que la Monumental ha
estat una reivindicació històrica de l’Associació de Veïns del barri de Fort Pienc, que
sempre ha manifestat el seu interès en què es convertís en un equipament públic.
Per tots els motius que acaba d’exposar, justifica la presentació d’aquesta
proposició, que llegeix.
El Sr. Martí, després d’anunciar el vot favorable del seu grup i agraint la
incorporació de l’esmena que ha citat la Sra. Capdevila, expressa la satisfacció
personal, i del seu grup, per la possibilitat d’aquest nou debat sobre el futur de la
Monumental, plantejat amb uns termes que exclouen altres polèmiques que han
envoltat aquest equipament massa sovint els darrers temps pel que fa als seus
hipotètics usos religiosos.
Posa en relleu que sembla que tothom comença a tenir clar que La Monumental
pot ser que mai més no torni a acollir curses de braus. Recorda que Barcelona és
ciutat lliure d’espectacles taurins, per molt que determinades sentències o recursos
davant del TC persegueixen el retorn del maltractament animal a Barcelona.
Dit això, ratifica que de cap manera no es poden oposar a la proposició del grup
d’ERC, i consideren que hi ha d’haver un procés participatiu a escala de ciutat, tal
com han expressat amb l’esmena presentada, a fi de decidir si en el futur la
Monumental ha d’acabar sent un equipament públic.
No obstant això, adverteix que cal tenir presents un seguit de supòsits a l’hora
d’abordar el debat, entre els quals la necessitat de ser realistes a l’hora de generar
expectatives quant una operació de compravenda de l’edifici per l’administració,
atès que la propietat podria decidir que el ven a algú altre. Diu, però, que no
s’imaginen l’Ajuntament justificant un procés d’expropiació. Igualment, recorda el
nivell de protecció patrimonial de La Monumental, fet que condiciona els usos
futurs de l’edifici. I, en tercer lloc, diu que cal tenir en compte la possibilitat de
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viabilitat dels terminis establerts en la proposició, sobretot si volen ser realistes, a
banda, com ja ha dit, de la voluntat de vendre o no de la propietat.
Tanmateix, confirma que estan plenament d’acord amb el plantejament general
de la proposició, i consideren que, si s’aprova, el govern hauria d’assumir-la
orientada a convertir La Monumental, en un futur, en un equipament públic per a
la ciutat.
La Sra. Barceló pregunta a la Sra. Capdevila si la plaça de la Monumental està
en venda atès que al seu grup no li consta.
Subratlla que un error en què no han de caure els polítics és en els futuribles,
així, si La Monumental no està en venda no té cap sentit elaborar un estudi sobre
els possibles usos que se li poden donar. Adverteix que en la vida i en la política
s’ha de ser rigorós, i fer propostes basades en fets reals que afecten la ciutadania.
Posa en relleu que a Barcelona existeixen altres prioritats que no La Monumental
per invertir el pressupost públic, altres equipaments més importants i necessaris
per a l’atenció a les persones.
Considera curiós que els partits que insisteixen en les polítiques socials
prefereixin gastar el diner públic en la compra d’edificis privats que ni tan sols són
a la venda, sense saber, d’entrada, a què els dedicarà, cosa que defineix com a
especulació.
Confirma que al grup de Ciutadans li interessa invertir en habitatge, en escoles
bressol, en CAP, però no en edificis que ni tan sols estan a la venda. Adverteix que
la política no es pot basar en utopies sinó en fets reals; altrament, amb aquesta
proposició, amb què també es convida la ciutadania a un procés participatiu
ciutadà, entén que es creen falses expectatives.
Es pregunta, per tant, si el grup proposant té un pla alternatiu si la plaça de
toros no està en venda, i suposa que no volen pas expropiar-la. Afegeix la qüestió
del cost econòmic, si el grup proposant se l’ha plantejat en el cas hipotètic que es
pogués comprar.
Observa que potser el grup d’ERC ha oblidat la sentència del TC, en el sentit que
la competència de la Generalitat en matèria d’espectacles públics no inclou prohibir
les corrides de toros, declarades per llei patrimoni cultural immaterial. Insisteix
que cal respectar les sentències del TC, i afirma que el seu grup té el bon costum
de fer-ho.
Fa notar a la Sra. Capdevila que no es poden basar en utopies, i aquesta
proposta que avui fa el seu grup no és altra cosa que un brindis al sol.
El Sr. Mulleras diu que a la Sra. Capdevila només li ha faltat demanar en la seva
intervenció l’expropiació de la Monumental; addueix que poden arribar a entendre
aquesta voluntat per part del grup d’ERC, però no pas del de CiU, cosa que
atribueix a la influència dels companys de viatge del procés.
Alerta que la voluntat d’aquestes accions expropiatòries pot acabar sense diners
als carrers i amb les cartilles de racionament, tal com passa als països on fan de
l’expropiació la seva principal eina política.
Se suma a la pregunta formulada per la regidora Barceló sobre la venda de La
Monumental, ja que tampoc no els consta que la propietat vulgui vendre. Per tant,
reitera que obligar a un privat a vendre a l’administració pública no és altra cosa
que una expropiació. Afegeix que un equipament com és La Monumental, que es
podria dedicar a moltes coses, també a les curses de braus tal com sentencia el
TC, suposaria per a l’Ajuntament a pagar un preu, que tampoc no es concreta en la
proposició i sembla que no tampoc no els sembla important; fa notar que, a més,
volen que tota l’operació es faci amb urgència, el 2017, i per tant l’import ja hauria
de constar en els pressupostos que s’han votat en aquesta mateixa sessió.
Considera que el grup d’ERC proposa, com ha dit la Sra. Barceló, un brindis al
sol, amb el cava pagat per tots els barcelonins. En conseqüència, avança el vot en
contra del seu grup, també perquè consideren la proposta un menysteniment a la
propietat privada, i remarca que, d’entrada, haurien de saber si la propietat vol
vendre La Monumental.

953

954

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

Adverteix que, si l’estat de dret ha de continuar funcionant i la societat
avançant, cal respectar la propietat privada i per les garanties que concedeix la
llei, consideracions aquestes que els porten a votar en contra d’aquesta proposició.
La Sra. Ballarín també anuncia el vot contrari a la proposició argumentant que
no és realista en els termes en què es formula. Diu que no és que no vulguin que
La Monumental esdevingui un equipament públic, però el problema és que no és
realista fer el plantejament per al 2017, i per aquest motiu el seu grup hi ha
presentat una esmena demanant que no es concretés la temporalitat, que els ha
estat refusada.
Afirma que comparteixen plenament que La Monumental ha de ser pública, atès
que és la millor manera de garantir la seva conservació ja que es tracta d’un edifici
modernista singular, catalogat com a bé d’interès cultural local. Manifesta que el
grup Socialista, juntament amb entitats ciutadanes i de l’Eixample, comparteixen
àmpliament la voluntat que la plaça de braus La Monumental esdevingui un
equipament al servei de la ciutat, sobretot al servei de veïns i veïnes del barri de
Fort Pienc, i amb la màxima participació ciutadana. Puntualitza, però, que quan
expressen la voluntat que esdevingui un equipament públic al servei de la
ciutadania no vol dir que hagi de ser pagat totalment per aquest ajuntament com a
única opció, sinó que el conjunt d’administracions són corresponsables del
benestar del conjunt de la ciutadania de la capital de Catalunya i del segon nucli
urbà en importància de l’estat. Per tant, remarca que Catalunya i l’estat han de ser
conscients d’aquesta realitat i aportar els recursos en conseqüència, i indica que
també han presentat alguna esmena en aquesta línia.
Observa que el grup proposant demana que l’edifici sigui adquirit per
l’Ajuntament el 2017, i constata que això no és possible perquè les inversions ja
estan força definides fins al 2019, i afegeix que, malgrat que no disposen d’una
valoració econòmica concreta, és previsible que la compra de La Monumental
impliqués aturar moltes o gairebé totes les inversions de l’Eixample.
Considera contradictori que el grup d’ERC no vulgui dialogar sobre el pressupost
de l’exercici vinent, sobre el PAM o el PIM i que, alhora, presenti proposicions que
impliquen una inversió molt substancial; entén que tal vegada ho fan per quedar
bé amb qui s’han compromès a tramitar la proposta, però conscients que no
reflecteix la voluntat real del grup proposant que això sigui aprovat. Addueix que si
ho volguessin de debò ho haurien d’haver presentat com una al·legació al
pressupost del 2017, com han fet en altres assumptes.
La Sra. Lecha fa avinent que més enllà de la prohibició de les curses de braus,
aconseguida arran d’una ILP signada per cent vuitanta mil persones, aquest
espectacle de crueltat ja estava en decadència a Barcelona des de fa molts anys.
Posa de manifest que queda molt per fer per acabar amb l’ús i maltractament
dels animals en espectacles públics als Països Catalans, però haver posat fi a la
macabra activitat de La Monumental és un motiu d’orgull per a la ciutat. Tot i això,
fa notar que l’espai de la plaça fa anys que està desaprofitat i és objecte de tota
mena d’especulacions. Per tant, entenen que ja és hora que la propietat deixi
d’especular amb aquest espai al mercat immobiliari a còpia de llançar globus
sonda; per aquest motiu, estan convençuts que cal tirar endavant totes les opcions
d’adquisició de La Monumental, inclosa l’expropiació forçosa, a fi que un espai de
dotze mil metres quadrats infrautilitzat i en decadència aculli equipaments públics
per a la ciutat.
Fa notar, atès que sempre es queixen tots per la manca de sòl, que amb La
Monumental tenen una oportunitat de recuperar una illa sencera de l’Eixample. I
afegeix que, davant l’amenaça especulativa, és necessari que el govern de la ciutat
adquireixi diversos compromisos, entre els quals el primer és deixar clar que la
qualificació de la Monumental és d’equipament, i que no es canviarà per cap
concepte a fi de permetre un canvi d’ús que afavoreixi pelotazos urbanístics amb
nova construcció; i també, i molt especialment, que no s’hi faran hotels ni centres
comercials, cosa que implica necessàriament incloure els barris de Fort Pienc i
Sagrada Família a la zona 1 del PEUAT.
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Per tot plegat, agraeix al grup d’ERC la presentació de la proposició, a la qual
avança el vot favorable.
La Sra. Pin agraeix al grup d’ERC que posi el focus en icones i edificis
emblemàtics de la ciutat, però tot i això avança el vot contrari de Barcelona en
Comú.
Comparteix que cal treballar perquè La Monumental sigui una propietat pública i,
en aquest sentit, subscriu la importància de la implicació de totes les
administracions per fer-ho possible i que l’equipament que pugui allotjar respongui
a les necessitats del territori, i que serveixi de referent contra el maltractament
animal.
Tanmateix, i com comentava la regidora Ballarín, reitera que no existeix un
partida pressupostària el 2017 per a l’adquisició de La Monumental, ni tampoc no
s’hi ha presentat cap al·legació en aquest sentit. Afirma que per aquest motiu
tampoc no poden endegar un procés participatiu, ja que no tindria cap sentit fer-ho
sense tenir la propietat de l’edifici.
Precisa, però, que si realment temen que La Monumental es converteixi en un
hotel, tenen l’oportunitat de fer servir el PEUAT; alhora que proposa d’obrir un
espai de diàleg a fi de parlar sobre els equipaments necessaris per a la ciutat i de
tots aquells edificis que consideren que han de ser patrimoni de la ciutat.
Finalment, convida tots els grups a treballar perquè la monumental esdevingui
de propietat pública, tot i que no necessàriament municipal.
La Sra. Capdevila agraeix el posicionament dels grups que han donat suport a la
proposició, malgrat que no ha obtingut els suports suficients per tirar endavant.
Adreçant-se a la Sra. Barceló i al Sr. Mulleras, replica que si el seu grup fa
brindis al sol, les seves formacions fan brindis a l’ombra, atès que donen suport al
maltractament animal, que disfressen amb les intervencions que acaben de fer,
amb la confiança que algun dia a la plaça s’hi tornin a fer corrides de toros.
A la Sra. Ballarín li respon que el fet que el grup d’ERC no hagi donat suport als
pressupostos no significa que s’hagin d’estar de presentar projectes per a la ciutat,
altrament, assegura que continuaran fent propostes per millorar Barcelona,
independentment de si aproven els pressupostos o no.
Retreu als grups que han votat en contra d’aquesta proposició que afavoreixin la
possibilitat que aquest edifici singular caigui en mans d’un grup inversor i es trobin
amb el mateix que ha succeït amb Las Arenas.
La Sra. Barceló replica que el seu grup no fa res a l’ombra sinó de cara, amb
projectes reals i propostes factibles i no es basen en utopies, sinó que es
preocupen pels problemes reals de la ciutadania.
Remarca que els diners públics han de servir per a propostes concretes i
assumibles, i no utopies que no generen res més que frustració.
El Sr. Mulleras es referma en què la proposició és un brindis al sol, atès que es
tracta de la compra d’una propietat que no està en venda, i que al seu parer
significa una expropiació.
La Sra. Ballarín diu que no poden comprar un espai que ara com ara no està en
venda, menys encara desvinculat d’un pla d’equipaments, d’un PIM o d’un
pressupost, que són els instruments per fer realitat els projectes de ciutat.
La Sra. Pin tanca les intervencions en aquest punt, i fa notar al Sr. Mulleras que
és molt legítim plantejar aquesta qüestió, i que en cap moment s’ha parlat d’una
expropiació.
Fa avinent a la Sra. Capdevila que és evident que poden plantejar projectes per
a la ciutat, i convida la seva formació a asseure’s a parlar dels equipaments de
ciutat, però remarca que cal una partida pressupostària, i alerta que no es poden
hipotecar els pressupostos del Districte de l’Eixample amb una partida que ara
mateix no està prevista.
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Es rebutja la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-tres vots en
contra –emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres.
Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal i pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i
Ballarín, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barcelona, i també
pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller–, i divuit vots a favor de la
resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal del PP:
4. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar al Govern municipal a no
prendre cap acord fins que el Plenari dels Consell Municipal no s'hagi pronunciat
sobre la connexió dels tramvies. En cas que aquest sigui favorable s'haurà de
pronunciar sobre el seu traçat íntegre des de la plaça Francesc Macià fins a la plaça
de les Glòries, concretant el traçat en aquest indret. 2. Instar al Govern municipal
a convocar els grups municipals a una reunió tècnica sobre els diferents estudis
presentats sobre el tramvia en el termini més breu possible, per tal d'avaluar les
diferents alternatives. 3. Elevar, en el termini màxim de 3 mesos, al Plenari del
Consell Municipal una proposta sobre la conveniència de celebrar una consulta
sobre la connexió del tramvia. 4. Constatar la prioritat de l'arribada de la línia 9/10
de metro al barri de la Marina, abans de qualsevol actuació sobre la connexió dels
tramvies.
El Sr. Fernández Díaz expressa que el tramvia ha de ser una decisió estratègica
de ciutat, irrevocable una vegada adoptada, i recorda que estan parlant d’un
projecte de 175 milions d’euros, que se sumarien als esmerçats en la reforma de la
Diagonal promoguda durant el mandat anterior. Afegeix que les afectacions
d’aquesta decisió serien molt remarcables en el transport públic, per a l’empresa
de transports metropolitans i per a la mobilitat. En aquest sentit, recorda que fa
pocs dies es va donar a conèixer un informe del RACC, en què s’alertava d’una
major congestió i contaminació vinculada a la connexió de les línies de tramvia
existents per la Diagonal. Continua dient que l’actuació també provocaria
afectacions al trànsit, entre les quals els canvis de sentit de circulació del carrer
Urgell i l’avinguda de Sarrià, o l’impacte al carrer París, i modificacions importants
en els sentits mar-muntanya de Sant Gervasi i Gràcia amb la seva connexió amb
l’Eixample.
Precisa que la proposició que presenten consta de quatre punts, el primer dels
quals és reclamar al govern que no prengui cap decisió sobre la connexió del
tramvia per la Diagonal sense que el Plenari es pronunciï; és a dir, que acari les
decisions futures amb rigor, i sense apriorismes ideològics, tal com acostuma a fer
Barcelona en Comú.
Entén que tots els grups municipals estan a favor de connectar les dues línies de
tramvia, però amb diversitat de parers de per on cal fer-la. I apunta que en el cas
que, finalment, l’opció fos per la Diagonal, els primers que s’haurien de posar
d’acord serien els socis de govern ateses les diferències expressades entre el Sr.
Mòdol i la Sra. Sanz sobre el traçat dels tramvia a la plaça de les Glòries.
En conseqüència, demana a l’Alcaldessa que es deixi aquesta connexió en via
morta, que el govern no prengui més decisions unilaterals que poden hipotecar
decisions futures.
Indica que el segon punt de la proposició fa referència a encetar un diàleg amb
els grups municipals, mitjançant reunions tècniques per avaluar alternatives,
calendari i finançament de la connexió, sense l’apriorisme que hagi de ser
indefectiblement per la Diagonal.
Quant al punt tercer, que demana que en el termini de tres mesos el govern
presenti una proposta al Plenari sobre la conveniència o no de fer una consulta,
entén que s’ha de valorar si ja donen per bona la que es va fer el 2010 o si en fan
una de nova o si, altrament, s’imposarà la voluntat del govern sense cap consulta.
Finalment, pel que fa al quart punt expressat en la proposició, manifesta que
reitera el plantejament de considerar prioritari per a la xarxa de transport públic i
la mobilitat urbana les línies 9 i 10 de metro i, per tant, fer realitat l’arribada del
metro al barri de la Marina.
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El Sr. Forn es refereix a les inversions que han tingut molt poca o nul·la
rendibilitat social, entre les quals autopistes, aeroports o línies d’alta velocitat que,
en principi, disposaven d’uns estudis de demanda de passatgers molt favorables. I
concreta que el govern de la ciutat té la pretensió ara d’implantar una
infraestructura ferroviària en superfície per la Diagonal, entre les places de
Francesc Macià i les Glòries, per a la qual no existeix consens polític. Afegeix que
experts independents no veuen viable una inversió que abasta una forquilla entre
els 175 i els 400 milions d’euros, sense cap garantia de retorn econòmic ni social.
Remarca que allò més preocupant és, però, que la demanda real de passatgers,
segons estudis encarregats per aquest ajuntament, no justifica la connexió,
mitjançant una línia ferroviària de superfície, pel centre neuràlgic de la ciutat.
Posa de manifest que els fonaments emprats govern municipal a fi de justificar
aquesta infraestructura es basen en estudis tècnics presentats el març passat,
incomplets i metodològicament poc rigorosos, i els responsables polítics i tècnics
han advertit que aquests estudis són el primer pas per dirimir la millor opció per
connectar el tramvia per la Diagonal i, mentrestant, el govern tira pel dret sense
consens polític, i licita projectes per valor de tres milions d’euros en estudis
informatius, projectes executius, i prenent una decisió basada exclusivament en
interessos partidistes.
Es queixa que no els ha estat lliurada la informació de base que ha permès fer
els estudis, que el seu grup ha sol·licitat de totes les maneres possibles, malgrat
que el govern es vanta de ser transparent per sobre de tot. Fa avinent que, atès el
cas omís a les seves peticions d’informació, s’han vist obligats a presentar el cas a
la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública, i demanar la seva
empara perquè obligui el govern a facilitar-los-la. Remarca que, fins ara, totes les
reclamacions han decidit a favor seu, demostrant que la manera de procedir del
govern no és la que s’espera d’un govern autoproclamat transparent.
Precisa que la informació que demanen forma part d’un estudi encarregat per
l’ajuntament i, per tant, que ha estat sufragada amb diner públic, com també ho
estaria la hipotètica connexió del tramvia per la Diagonal. Reitera, doncs, que es
tracta d’una informació pública i, com a tal, ha d’estar a l’abast de qualsevol
ciutadà.
Manifesta que estan d’acord amb la proposició del grup del PP, però alerta que
és de vital importància que no es donin per bons ni l’estudi de demanda de
passatgers del tramvia, que qualifica d’autèntic nyap, ni les xifres d’estalvi de
temps presentades.
Observa que l’aspecte de les emissions contaminants no ha estat tractat de
manera suficientment rigorosa, i se n’ha fet una anàlisi molt superficial; s’han
obviat d’una manera temerària els efectes de la congestió que produiria
l’increment de l’onada verda –tots els semàfors amb llum verda–, imprescindible
per assolir velocitats comercials de 16,7 quilòmetres en el cas del tramvia. Afegeix
que desconeixen per quin motiu tampoc no s’ha fet el càlcul de la congestió que es
produiria en les cruïlles, amb el consegüent increment de les emissions, càlculs
imprescindibles en els projectes de mobilitat, i qüestiona la raó per la qual el
projecte no disposa d’estudis semafòrics.
Pel motius al·legats, avança el suport a la proposició.
El Sr. Alonso observa que novament tornen a fer el debat recurrent sobre el
tramvia, que qualifica de debat estèril per a la ciutat; un debat que considera letal
per a la mobilitat urbana, atès que mentre es dediquen a parlar d’això deixen de
banda la mobilitat global de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Argumenta que tots els grups polítics coincideixen en què cal reduir el nombre
de vehicles privats circulant per al ciutat i millorar el transport públic, un
compromís quantificat en el Pla de mobilitat urbana amb una reducció del 21% del
nombre de desplaçaments en vehicle privat. Indica que els resultats que s’estan
obtenint per assolir aquest objectiu són desastrosos ja que estan anant en sentit
contrari, el trànsit s’incrementa i cada vegada hi ha més cotxes i més contaminació
a la ciutat.
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En aquest sentit, concreta un seguit de dades objectives que ningú no ha
qüestionat, com són els 12.000 vehicles diaris que eliminaria la connexió del
tramvia per la Diagonal, del milió i mig que cada dia circulen per la ciutat, és a dir,
la reducció seria d’un 0,8%.
En vista d’aquesta xifra, demana que reflexionin partint de zero. Precisa que
l’objectiu col·lectiu, com ja ha dit, és la reducció del nombre de vehicles privats en
un 21%, i remarca que estan focalitzant tot el debat polític i els recursos tècnics en
un projecte que no aconseguiria ni una reducció de l’1%. Considera, per tant, que
s’han equivocat de debat.
Demana que es posin tots els esforços en treballar per un model de mobilitat
global, imposant millores a rodalies, estudiant els accessos futurs a la ciutat, la
millora de les connexions metropolitanes, les xarxes de bus, els carrils bici, els
eixos verds. Indica que en aquest model global el tramvia tindrà el paper que entre
tots decideixin.
Pel que fa al contingut de la proposició, confirma que comparteixen qüestions
com ara la prioritat de l’arribada del metro al barri de la Marina o la necessitat de
transparència, però no acaben de veure clara una consulta sobre la connexió,
perquè entenen que es tracta d’una aspecte que s’ha de decidir amb criteris
tècnics i no politicodemagògics.
Per tot el que acaba d’exposar anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. Coronas diu que, de certa manera, comparteixen la preocupació pel que fa
al consens polític entorn de la connexió del tramvia per la Diagonal, i el fet que es
condicioni el projecte a un acord del Plenari del Consell Municipal els sembla obvi.
Manifesta, igualment, que també els sembla evident que els grups de l’oposició
han de poder fer un seguiment acurat del projecte a fi d’avaluar les diverses
alternatives, cosa que, almenys el seu grup, ha anat fet des de fa uns mesos.
Precisa, en aquest sentit, que després de valorar la primera part dels estudis
elaborats han demanat al govern més concrecions quant al cost de les alternatives,
així com les microsimulacions de trànsit que han de permetre conèixer l’abast de la
reordenació de la circulació, concretament a l’Eixample, al marge de les xifres
presentades, que consideren clau per dur a votació un projecte d’aquesta
magnitud. I posa en relleu que a dia d’avui la Diagonal ja està col·lapsada de
cotxes, de fum i de soroll.
Confirma que estan d’acord amb què cal prioritzar l’arribada de les línies 9 i de
10 de metro al barri de la Marina, i recorda que han arribat a condicionar els
pressupostos del 2017 a desencallar aquest projecte, de manera que avui celebren
que el grup del PP, malgrat les crítiques que els va fer en el seu moment, se sumi
a la reivindicació.
Per tot el que acaba d’exposar, considera que la proposició és òbvia i redundant,
i es pregunta com es pot arribar a un acord sense un acord previ.
Això no obstant, celebra el creixent interès del grup del PP pel que fa a les
consultes ciutadanes i el diàleg polític, que entenen que s’aplicaran ells mateixos a
l’hora de posar fàcil el mandat democràtic que té Catalunya de celebrar un
referèndum d’independència, o qüestions fonamentals per desencallar les línies 9 i
10 com és el finançament autonòmic que sistemàticament ha incomplert el govern
central.
Així, doncs, mentre esperen que el PP es posi a treballar per desencallar el
finançament del metro i a cercar quina és la millor solució per connectar la
Diagonal mitjançant transport públic, avança l’abstenció del seu grup.
El Sr. Garganté recorda que el 15 de març d’enguany els grups de CiU,
Ciutadans, ERC, PSC i PP van fer una roda de premsa sobre la possible connexió de
les dues línies de tramvia de la ciutat, i que el seu grup va batejar-la Frankenstein
perquè tots els grups, i un en concret, tenien posicions sobre el tramvia
superficialment diferents, i de vegades contradictòries en el temps, però
compartien obviar un aspecte sobre el qual mai no es parla, i és qui gestiona el
tramvia. Remarca que cap d’aquests grups va esmentar les empreses privades que
es lucren del transport públic de la ciutat; i fa avinent que la ciutadania no veu
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amb bons ulls la privatització d’allò públic, especialment després de dècades de
venda amb les conseqüències conegudes per tothom.
Posa de manifest que la majoria de membres del consistori continuen amb la
cantarella, la defensa i l’execució de les externalitzacions, o gestions indirectes
com ara les anomenen. Considera que això no és estrany, ja que l’empresa privada
sempre ha estat molt ben valorada per aquest ajuntament.
Afegeix que tampoc no els sorprèn, atesa la gran quantitat de polítics
professionals que passen de les institucions a les empreses privades, el que es
coneix com a porta giratòria, tenint ben clar que el negoci és el negoci malgrat que
parlin de bé comú. Precisa que el darrer cas conegut de porta giratòria ha estat el
de Felip Puig, que passa, en només un mes, de ser Conseller a la Generalitat a la
presidència de Tram, empresa operadora de les línies de tramvia de Barcelona. I
aprofita per assenyalar que el govern encara no els ha informat del muntant
econòmic que s’endú l’ex-Conseller Pere Macias per treballar sobre l’assumpte de
la connexió.
Diu que els resulta curiós que en la roda de premsa a què s’ha referit en
començar vint-i-set regidors coincidien amb Barcelona en Comú, en aquell moment
governant en solitari encara, en mantenir el silenci sobre les empreses privades del
Tram.
Indica que els diversos informes elaborats han fet referència a les inversions a
trenta anys, a la demanda de viatges, la reducció del trànsit de vehicles, estalvis
de temps i disminució de la congestió, però en cap cas han esmenta el negoci que
tot això implica.
Concreta que les empreses del Tram són un 95% privades i un 5% públiques,
amb tres grans accionistes, Globalvia, Alstom i Moventia. Precisa que la primera –
abans Bankia i FCC, i que ara inclou un fons de pensió britànic, un de canadenc i
un altre d’holandès– s’emporta prop del 50%; Alstom té un 25% i, alhora, fabrica
els combois, de manera que s’emporta negoci per dues bandes; mentre que
Moventia fa diners amb el tramvia i amb els concessionaris de vehicles. Afegeix
que existeix un soci minoritari, Comsa Emte, que pertany a la família Sumarroca,
imputada en el cas Pujol i acusada de finançar Convergència Democràtica de
Catalunya.
Es refereix a què l’empresa Tram ha rebut els darrers quatre anys gairebé cent
milions anuals, que continuarà cobrant fins al 2032, i s’haurà emportat de l’erari
públic 2.062 milions d’euros. I observa que el govern justifica que es tracta d’una
oportunitat per fer créixer el 5% públic de Tram, tot i que no precisa en quant ni
què significarà, ni quin poder atorgarà això a l’Ajuntament.
En conseqüència, confirma que no trobaran el suport del seu grup ni a la
privatització del transport públic ni a la demagògia del grup del PP i, per tant,
avança que s’abstindran.
El Sr. Mòdol indica que la contribució del grup del PSC al tema de la connexió del
tramvia per la Diagonal és la mateixa que els darrers mesos, que és donar suport
a la necessitat de consens per emprendre un projecte de tal magnitud i, sobretot,
el fet d’enfocar la qüestió de l’espai públic.
Subratlla que totes les grans decisions de ciutat necessiten consens, i el tramvia
no és una excepció, i fa falta una majoria del Plenari perquè les grans inversions
no es poden licitar sense.
Afirma que el seu grup està convençut que hi ha d’haver tramvia per la
Diagonal, tal com consta en el pacte que van signar amb Barcelona en Comú en
incorporar-se al govern.
Insisteix, però, que són conscients que cal la majoria del Plenari perquè sigui
possible l’operació, per la qual cosa cal que es faci debat i que s’elaborin estudis i
documentació així com l’establiment d’un grup de treball, ja que és a partir del
coneixement precís de tots els factors que es poden prendre millors decisions.
Addueix que la proposició que presenta el grup del PP posa de manifest que no
accepta participar en el debat de la connexió del tramvia, sinó utilitzar-lo, i creu
que la proposta és una maniobra de distracció a fi de trobar discrepàncies on no
n’hi ha.
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Es reafirma en què el seu grup es compromet a dialogar i establir consens en
aquesta qüestió, i considera que ara pertoca, defensant els criteris propis, trobar la
millor solució, no només per a la mobilitat i el transport públic, sinó per a una peça
fonamental de l’espai públic, que ha de ser flexible, sostenible i estimulant.
En conseqüència, anuncia el vot en contra del seu grup a la proposició.
La Sra. Sanz precisa que ara com ara s’ha licitat l’estudi informatiu, tal com
s’estipulava en el conveni signat amb la Generalitat, i que determina que és l’ATM
a qui correspon encarregar-lo, juntament amb Bimsa.
Pel que fa al segon punt que planteja la proposició, diu que ha perdut els
comptes del nombre de vegades que han fet arribar al grup del PP convocatòries i
propostes per dialogar que no han obtingut resposta, entén que perquè no estan
disposats a asseure’s a parlar sobre el projecte tècnic del tramvia. Tanmateix,
assegura que continuaran intentant que ho faci.
Quant al tercer punt, que es refereix a la consulta, diu que si fossin conscients
que darrere de la proposició no hi altra cosa que una cortina de fum, oportunisme i
hipocresia, la primera cosa que li preguntaria és si ja ha demanat permís al
president del govern de l’estat, el Sr. Rajoy, atès que altrament correria el risc de
ser inhabilitat per demanar una consulta.
Finalment, pel que fa a la qüestió de l’arribada de les línies 9 i 10 de metro al
barri de la Marina, reitera que aquesta és una prioritat del govern i confirma que
estan treballant-hi per fer-ho possible.
Avança, per tant, que votaran en contra de la proposició en considerar que no
proposa res constructiu pel que fa al model de mobilitat sostenible que necessita la
ciutat.
Subscriu les paraules del Sr. Forn en el sentit que els estudis elaborats per
aquest ajuntament incorporen, per primera vegada, allò que el PP no ha fet mai en
cap infraestructura, que és l’anàlisi de la garantia del retorn econòmic i social que
incorpora la Llei d’infraestructures de la Generalitat. Posa en valor, per tant, que es
tracta dels millors estudis elaborats.
Referint-se a la intervenció del Sr. Alonso, coincideix en què és essencial la
necessitat de passar a debatre sobre el model global de mobilitat sostenible amb
un abast metropolità i, així, deixar de banda l’obsessió que alguns tenen amb el
tramvia.
El Sr. Fernández Díaz replica que la Sra. Sanz ha fet gala de gran ignorància, ja
que l’article 35 de la Carta Municipal reconeix a l’ajuntament de Barcelona que
pugui celebrar consultes en l’àmbit de les seves competències, i per aquest motiu
no cal que demanin permís a ningú.
Puntualitza, en aquest sentit, que en la seva proposició demanen de traslladar
una proposta sobre la conveniència de celebrar una consulta o no, considerant que
hi ha les opcions de donar per vàlida la del 2010, fer-ne una de nova, o no fer-ne
cap. Indica que el seu grup, cas que tot això es proposés, optaria per la primera.
Constata, però, que el govern està obstinadament disposat a fer la connexió del
tramvia per la Diagonal; altrament, el seu grup creu que s’ha de connectar i
decidir-ho amb rigor i sense apriorismes i batalles ideològiques.
Afegeix que allò que no han de fer, tampoc, és pagar una infraestructura que
correspon a la Generalitat sense avaluar les conseqüències que tindria per a TMB,
sense reconèixer que la connexió per la Diagonal no és un assumpte que afecti
Barcelona només, i ha de ser d’àmbit metropolità, atès que connecta les àrees del
Besòs i del Llobregat.
El Sr. Alonso demana al govern que posi damunt la taula un pla global de
mobilitat de tota l’àrea metropolitana per acarar els reptes de futur, així com
explicacions sobre com arribaran a la reducció d’un 21% en el trànsit de vehicles
privats per la ciutat.
El Sr. Garganté diu que els sembla sorprenent el canvi d’actitud envers la
connexió del tramvia que acaba d’expressar el regidor Mòdol.
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La Sra. Sanz demana al Sr. Fernández Díaz que no es posi nerviós, i li
recomana, al seu torn, que es llegeixi la sentència del TC sobre la llei de consultes,
atès que de ben segur ara hi ha dubtes sobre la qüestió.
Es rebutja la proposició en debat amb quinze vots en contra –emesos pels Srs.
Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i
Vidal i pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín–, tretze abstencions –
emeses pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs. Srs.
Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també pel Sr. Garganté
i les Sres. Lecha i Rovira–, i tretze vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal de BnComú:
1. El Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: 1. Instar al Govern de
l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de proximitat i
aportar per l'any vinent els 10M d'euros necessaris per complementar les
aportacions de les administracions catalanes per tal que no hi hagi dèficit al
sistema de transport públic de l'ATM, i que aquest augment sigui un inici de la
recuperació progressiva de les seves aportacions. 2. Instar al Govern i als grups
parlamentaris del Congrés a promoure una llei de finançament del transport públic
per solucionar aquesta situació amb caràcter definitiu i transitòriament a pactar les
dotacions pressupostàries necessàries per cobrir el dèficit actual.
La Sra. Vidal es refereix al sistema de finançament del sistema de transport
públic, una qüestió que fins ara ha estat sostinguda majoritàriament per les
administracions locals i autonòmiques.
Precisa que els darrers anys han constatat la retirada del finançament per part
de l’estat, cosa que condemna el transport públic que és el mitjà més utilitzat per
la ciutadania en els desplaçaments urbans i, per tant, requereix un finançament
suficient i estable, cosa que ara mateix no té.
Remarca que l’aposta pel transport públic és una prioritat àmpliament
consensuada pels membres d’aquesta cambra, que la consideren essencial per a la
reducció dels nivells de contaminació i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat.
Tanmateix, destaca que també cal consens quant al finançament, i fa avinent
que les xifres al respecte resulten escandaloses. Precisa, en aquest sentit, que
l’ajuntament de Barcelona aportava el 2008 al sistema de finançament de
transport públic de l’àrea de Barcelona 78 milions d’euros, i a dia d’avui n’hi aporta
129 milions. Denuncia que en aquest mateix període, l’estat ha disminuït la seva
aportació de 173 milions d’euros a 98 milions, cosa que deixa l’autonomia local del
transport molt afectada. Afegeix que durant els anys a què s’ha referit es va
generar un dèficit que suposa un deute que a dia d’avui pesa sobre el sistema de
finançament del transport públic, independentment de quina administració faci les
propostes tarifàries.
Qualifica la situació d’atac a l’autonomia local a l’hora de decidir les polítiques
del transport, cosa que afecta tothom i, per tant, es tracta d’un dèficit democràtic.
Afegeix que el govern de l’estat no compta amb una llei de finançament del
transport públic, i això no afecta únicament Barcelona sinó tot l’estat. En aquest
sentit, les administracions catalanes, tant la Generalitat com l’Àrea Metropolitana i
aquest mateix ajuntament, s’han unit en una reclamació conjunta al govern central
a fi de poder mantenir les tarifes del transport públic –que aquest any, amb un
gran esforç de les administracions locals i autonòmiques, han estat congelades–.
Destaca que això requereix un acord puntual d’una aportació de l’estat de deu
milions d’euros, però, sobretot, adverteix que cal solucionar la qüestió d’una
manera permanent amb una llei estatal de finançament del transport públic.
El Sr. Forn anuncia el vot favorable a la proposició, i subscriu les paraules de la
regidora en el sentit que es tracta d’una qüestió prioritària, que requereix un
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compromís clar de totes les administracions per al finançament del transport
públic.
Indica que l’increment de les aportacions econòmiques per part de les
administracions no ha seguit la mateixa evolució, i molt clarament l’administració
de l’estat ha reduït sensiblement les seves aportacions al contracte programa,
passant dels prop de 200 milions d’euros l’any 2010 als 98 milions actuals, una
xifra molt allunyada de les necessitats reals del sistema de transport públic.
Aprofita per puntualitzar alguns aspectes del nou redactat de la proposició de
Barcelona en Comú, especialment quant al que ha estat el posicionament històric
d’algunes de les formacions que ara estan d’acord amb part de les qüestions que
s’hi recullen. Així, es refereix a què en l’exposició de motius s’afirma que el dèficit
de finançament ha comportat un deute de fins a 540 milions d’euros, que
condiciona les tarifes que es vulguin aplicar. I posa en valor aquesta constatació,
provenint de Barcelona en Comú, atès que durant molt de temps ha atribuït al
caprici dels governs municipals, especialment del de CiU, les tarifes aplicades al
transport públic. I entén que amb aquesta afirmació reconeixen l’existència d’un
dèficit real de finançament.
Afegeix que durant un govern municipal de coalició entre el PSC i ICV-EUiA
l’aportació al contracte programa de l’Ajuntament va passar de 98 milions d’euros
a 72. I precisa que en dos anys el sistema va perdre 52 milions, malgrat que
sempre s’havien erigit com a defensors incondicionals del sistema de transport
públic.
Remarca que l’increment de les aportacions es produeix del 2012 al 2015, quan
s’arriba a l’acord marc per al finançament que obliga les administracions a fer
inversions anuals.
Considera que cal recordar tot això, ja que s’ha fet molta demagògia quant al
finançament del transport públic, com demostra que fins i tot hi havia qui deia que
s’havia de retornar a les tarifes del 2008, tot i que ara sembla que amb la
congelació en tenen prou.
Recapitula, doncs, que estan d’acord amb el sentit de la proposició quant a la
necessitat que el govern de l’estat busqui una solució que no sigui transitòria,
aportant puntualment deu milions d’euros, sinó que el veritable objectiu és
l’estabilitat en el sistema de finançament, cosa que només s’aconseguirà
mitjançant una llei de finançament del transport públic.
El Sr. Alonso coincideix amb què el finançament del transport públic és un
assumpte cabdal per a la ciutat i la seva àrea metropolitana, i diu que estan
totalment d’acord amb l’enunciat de la proposició, que posa de manifest la
necessitat d’establir una llei estatal; així com també amb què l’estat incrementi les
seves aportacions fins que aquesta llei es desenvolupi.
Continua la seva intervenció referint-se a allò que poden fer la Generalitat i
l’Ajuntament quant al finançament, o si més no allò que no han fet bé. Explica, en
aquest sentit, que els governs de la Generalitat han portat a la ruïna el sistema
econòmic del transport públic; que s’han gastat més de setze mil milions d’euros
en una línia de metro que inicialment només en valia tres mil, i que actualment
està inacabada i que transporta un nombre de passatgers ridícul. Remarca que el
resultat d’aquesta gestió desastrosa és que les despeses dels últims anys en
transport públic s’han incrementat de dos-cents milions d’euros anuals, mentre
que el nombre de passatgers transportats pràcticament no s’ha mogut.
Afegeix que també s’ha d’explicar que l’empresa TMB podria reduir el nombre
d’alts directius, setanta-vuit, que cobren sous mitjans per sobre dels cent mil euros
anuals. Apunta que tan sols amortitzant cinc d’aquests directius s’estalviarien
entorn d’un milió d’euros anualment.
Diu que també cal preguntar-se per què per arribar a un compromís de
finançament amb l’estat cal fer una proposició al Ple, i suggereix al govern que
seria més intel·ligent buscar primer els acords amb l’estat i anunciar-los després.
Altrament, constata que el govern prefereix la via de la reivindicació abans que la
negociació.
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Avança el vot favorable del seu grup a la proposició, però vol deixar molt clar
que no permetran que aquest finançament es perdi en obres faraòniques i inútils,
ni que s’utilitzi per pagar sous milionaris d’alts directius.
Per tant, demana al govern que es deixi estar de declaracions polítiques i que
comenci a gestionar el transport públic amb seny.
El Sr. Coronas destaca que la mobilitat és un dels àmbits en què es fa més
evident la deixadesa de l’estat pel que fa al finançament d’un dels principals
serveis públics del país. Precisa que en menys de set anys l’estat ha reduït les
seves aportacions gairebé a la meitat, passant de finançar el 30% del servei a
només el 15%; mentre que les administracions catalanes que conformen l’ATM han
hagut de compensar aquesta davallada aportant més recursos econòmics al servei.
Concreta que la Generalitat ja finança més del 50% del transport públic i
l’Ajuntament gairebé un 20%.
Considera, per tant, que es tracta d’una situació totalment injusta, que
demostra el menyspreu del govern espanyol envers Catalunya, i que dificulta
l’establiment d’una política tarifària més social, sobretot adreçada als col·lectius
més vulnerables, sense que la ciutadania hagi de suportar el sobrecost a la seva
butxaca.
Es refereix també al servei de rodalies, utilitzat per milions d’usuaris anualment,
amb unes infraestructures obsoletes que dia rere dia generen incidències i
dificulten la mobilitat. Destaca que s’han fet moltes promeses d’inversió i de
millores en aquesta xarxa ferroviària per part dels governs centrals, tant del PSOE
com del PP, sempre amb un resultat idèntic: incompliment sistemàtic del govern
de torn; tant, que en el millor dels casos ha acabat invertint un 20% del
pressupost previst.
Anuncia el vot a favor de la proposició, en considerar que és essencial que les
tres administracions catalanes –Generalitat, Àrea Metropolitana i ajuntament de
Barcelona– uneixin esforços per reclamar al govern central un increment
progressiu de les aportacions per cobrir el dèficit que generarà el servei de
transport públic el 2017.
Afegeix que també troben encertada la promoció de la llei de finançament del
transport públic de l’estat, una legislació que ja existeix a Catalunya, diferents
aspectes de la qual ja estan contemplats com ara l’entrada en vigor de la futura TMobilitat.
No obstant això, conviden el govern a no deixar tot això en una simple
proposició, ja que Barcelona en Comú no és un grup de l’oposició sinó que té
responsabilitat de gestionar i liderar la ciutat.
Reitera que votaran sí a la proposició, i novament faran una demanda al govern
espanyol, que els prometrà un seguit de mesures i inversions que acabarà
incomplint, ara amanit amb una dosi de dialogo. Per aquest motiu, demanen a
l’Alcaldessa que vagi a Madrid a parlar amb els ministres del govern i que actuï a fi
de defensar els interessos de la ciutadania de Barcelona, que lluiti per un transport
públic digne, eficient, amb una tarificació justa i al servei d’una mobilitat més
sostenible.
El Sr. Fernández Díaz manifesta que el seu grup també és favorable a
l’increment del finançament del transport públic de Barcelona provinent del govern
de l’estat, i remarca que el seu grup sempre ho ha defensat.
Reclama, però, que tots plegats siguin més rigorosos, i treballar en l’àmbit de la
lleialtat institucional per aconseguir acords veritables. Alerta que s’equivocaran si
fan debats sobre la part i no sobre el tot, i entén que no s’han de circumscriure els
termes entre Madrid i Barcelona.
Reconeix que l’ajuntament de Barcelona fa un esforç per finançar el transport
públic molt superior al que fa l’ajuntament de Madrid; proporcionalment, el govern
de l’estat fa un 16% d’esforç a Barcelona i un 11% a Madrid. Portant-ho a l’àmbit
de les comunitats autònomes, precisa que la de Madrid aporta un 78% del
finançament del transport públic, mentre que la Generalitat només el 49%.
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Una vegada fetes aquestes comparacions, es posiciona clarament a favor que cal
incrementar les aportacions, també del govern de l’estat, al finançament del
transport públic.
Tanmateix, justifica l’abstenció del seu grup perquè la proposició conté un punt
en què demana promoure una llei de finançament del transport públic al Congrés
de Diputats i instar els grups parlamentaris, i consideren que hi ha altres eines per
aconseguir finançament per al transport públic que mereix Barcelona, entre les
quals la llei de finançament, però també incloure aquest finançament en el marc de
model de finançament autonòmic.
Demana, en benefici de la lleialtat institucional a què ha apel·lat abans, que si
aquest finançament correspon a tres administracions que, com a mínim,
Generalitat i Ajuntament no oblidin l’estat a l’hora de fer rodes de premsa
conjuntes per anunciar nous títols de transport o rebaixes de tarifes. Diu que són
plenament favorables a promoure mesures en favor del transport públic, però
recorda que tenen un impacte pressupostari que hauran de pagar les tres
administracions.
Apunta la conveniència d’incloure en el debat sobre el finançament del transport
públic també el global de Barcelona, perquè així s’adonaran que si bé algunes
aportacions de l’estat han disminuït el darrer quadrienni, com és el cas del
transport públic, en el mateix període l’estat ha transferit a Barcelona tres mil
milions d’euros més dels que havia previst la ciutat en els seus pressupostos
municipals.
El Sr. Garganté es refereix a què el 22 de juliol de 2015 es va debatre al
Parlament de Catalunya la proposició de llei de finançament del transport públic,
que determinaria el règim de finançament del sistema, i s’encarregaria de
gestionar les aportacions de les diferents administracions destinades a finançar el
transport públic, i que incorporava tres elements adreçats a eradicar tres vicis que
n’han minat el finançament, entre els quals el d’incloure el preu de la construcció
d’infraestructures en els costos d’explotació, cosa que ha incrementat el dèficit del
sistema de transport; igualment, la proposta de llei establia que les aportacions de
les administracions serien constants i estables, articulades mitjançant contractes
programa plurianuals; també fixava que els usuaris no finançarien per la via de
tarifes més del 50% del cost del transport públic; i, finalment, la proposició de llei
especificava la creació de dues figures impositives o recàrrecs destinades a
finançar el transport, com són el recàrrec sobre l’IAE, així com una contribució
especial per grans concentracions vinculades a la celebració d’actes puntuals.
Recorda que en aquell moment el seu grup parlamentari va plantejar explorar
altres vies per garantir la sostenibilitat financera del sistema de transport, entre les
quals esmenta el fet d’aconseguir una part de la recaptació dels sis-cents milions
d’euros anuals provinents dels peatges privats, i gairebé amortitzats; introduir el
pagament directe en els peatges a l’ombra, que suposen més de cent mil milions
d’euros públics compromesos entre el 2008 i 2042; i assignar una part de la taxa
turística al transport públic, atès que els turistes utilitzen transports subvencionats.
Afegeix que d’ençà de l’aprovació de la llei 9/2003, de mobilitat, hi havia
pendent l’aprovació de la llei de finançament del transport públic, que no es va
aprovar fins el juliol de 2015.
Assenyala que la generació de dèficit, i per tant d’un deute insostenible, en el
transport públic té causes diverses, com ara els contractes programa que no han
funcionat mai, i als quals l’estat espanyol ha aportat la quantitat que ha decidit
unilateralment; obres faraòniques com la L9 de metro, que ha estat finançada
mitjançant sistemes de pagament ajornat, pràctica consolidada durant els governs
tripartits, i que permet imputar una despesa als pressupostos posteriors a fi de
permetre maquillar els comptes; o l’autorització de l’endeutament com a via de
finançament de la despesa corrent, entre molts altres aspectes.
Justifica aquestes explicacions perquè el seu grup parteix de la base que amb el
govern espanyol no hi ha res a fer, i que més val que pensin què han de fer des
del territori una vegada hagin trencat amb l’estat.
Addueix que la proposició de Barcelona en Comú, amb la qual s’insta el govern
central retorni els diners que ha deixat d’aportar al finançament del transport
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públic, topa amb una forta dosi de realisme sobre la suposada Operación Diálogo; i
entén que és una ingenuïtat, i no els resulta gens creïble aquest brindis al sol;
això, per no parlar de la privatització de la TMobilitat a mans del conglomerat
liderat per La Caixa.
En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup, en considerar inútil demanar
impossibles al govern i al Congrés espanyols.
El Sr. Collboni anuncia el suport del seu grup a la proposició, i manifesta que es
poden sentir raonablement orgullosos del sistema públic de transport de
Barcelona, de qualitat, assequible, que ha estat fruit de la col·laboració entre les
administracions de l’estat, l’Àrea Metropolitana, la Generalitat i l’ajuntament de
Barcelona.
Remarca que el rerefons de la proposta és la necessitat de tornar a alinear les
quatre administracions per garantir el dret a la mobilitat, que el transport públic
sigui un factor de competitivitat, i el dret a un aire net.
Reconeix al Sr. Fernández Díaz que tenen voluntat de diàleg i de normalització
de les relacions institucionals de la ciutat amb l’estat, cosa que no resta legitimitat
a la reivindicació de la ciutat.
Subratlla al grup d’ERC que sí que té a veure el color polític del govern de l’estat
en el finançament; en aquest sentit, fa avinent que durant l’etapa socialista
s’aportaven 173 milions d’euros, mentre que actualment l’estat n’aporta 98, un
40% menys. Insisteix, per tant, que es tracta d’una qüestió de voluntat política, la
mateixa que es demana amb aquesta proposició de Barcelona en Comú, impulsant
una llei de finançament de l’estat que doni estabilitat al sistema de transport
públic.
Igualment, recorda que el govern de la Generalitat té obligacions amb la ciutat;
en aquest sentit, indica que s’ha parlat aquí de la L9, que considera un exemple
evident de l’esforç que haurà de fer Barcelona per avançar els diners per fer dues
estacions de metro, posant per damunt de qualsevol altra consideració l’interès de
la ciutadania, no només perquè ho hagi condicionat el grup d’ERC al seu suport als
pressupostos, cosa que finalment tampoc no ha fet.
Posa en valor que tot això s’assumeix en un context de congelació de tarifes,
amb la voluntat d’evitar que la ciutadania pagui més i, sobretot, que hagi de pagar
allò que pertoca a altres administracions.
La Sra. Vidal agraeix els vots a favor i les abstencions que els permeten tirar
endavant la proposició.
Assenyala al Sr. Fernández Díaz que han tingut l’oportunitat de votar a favor
d’aquest text, d’actuar com a grup municipal i no pas com un grup parlamentari de
l’estat. Li recorda que és necessari el seu compromís amb el finançament del
transport públic, i nega que la proposició sigui cap brindis al sol, sinó un pas més
en la pretensió del govern municipal de negociar amb l’estat el finançament del
transport públic i, sobretot, una llei de finançament que confereixi estabilitat. Per
tant, diu que els ha sorprès que el grup del PP no vulgui això, i entén que tal
vegada és perquè aquesta és l’única manera que les aportacions no s’hagin de
negociar cada any. Considera que és possible que l’estat disminueixi la seva
aportació al finançament del sistema de transport públic perquè no hi ha res que li
obligui a mantenir-lo.
Insisteix que necessiten el compromís de totes les administracions amb el
finançament del transport públic de proximitat; contràriament, l’estat es dedica a
invertir en el vehicle privat i en transports públic d’ús minoritari. Adverteix,
igualment, que l’Ajuntament i la Generalitat no poden sostenir per més temps
l’esforç afegit en solitari.
Agraeix al grup de la CUP la menció de la llei de finançament del transport públic
de Catalunya, que necessita un desenvolupament que encara no s’està fent,
perquè entén que és prioritari sumar totes les eines a l’abast perquè es tracta
d’una qüestió de ciutat, de país i d’estat.
Proclama que el dret a la mobilitat amb transport públic, el dret a un aire més
net, no és cap brindis al sol sinó la defensa d’un dret de la ciutadania, i confirma
que reclamaran a la Generalitat que desenvolupi la llei esmentada i, sobretot,
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reclamaran a l’estat, que és l’administració que sembla que ha dimitit de les seves
competències en aquesta qüestió.
El Sr. Coronas considera que el grup del PSC sí que està disposat a posar el
precedent de pagar cent cinquanta milions d’euros per un tramvia sense convenis
de retorn.
Tot seguit, convida el Sr. Fernández Díaz a comprovar les xifres que ha donat;
en aquest sentit, diu que comprèn que per al grup del PP sigui difícil defensar
aquesta proposició, però això no justifica que menteixi.
El Sr. Collboni respon al Sr. Coronas per al·lusions, i li demana que no obviï el
fet que ERC governava amb el PSC a la ciutat quan es van adoptar decisions sobre
el tramvia pel tram central de la Diagonal.
La Sra. Vidal considera que com a administració han de potenciar tots els modes
de transport públic de la ciutat, i lamenta que el debat s’estableixi en termes de
competició de metro versus tramvia, o autobús versus el metro. Recalca que
necessiten inversió arreu, i per això reclamen el compromís de l’estat.
S’aprova la proposició amb contingut de Declaració Institucional amb sis
abstencions –emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també
pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira–, i trenta-cinc vots a favor de la resta de
membres del Consistori.
Del Grup Municipal del la CUP:
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Considerar que la crema de
fotografies del rei és un acte de protesta simbòlic que s'emmarca en el dret
fonamental de la llibertat d'expressió i, per tant, entendre que no hauria de ser
considerat un delicte. Segon.- Expressar la solidaritat amb les cinc
independentistes acusades per l'Audiència Nacional Tercer.- Declarar que aquest
plenari, responent a la voluntat majoritària expressada repetides vegades pel
poble que representa, no reconeix l'autoritat dels tribunals espanyols. Quart.Condemnar l'actuació d'ofici dels mossos d'esquadra que va iniciar tot el procés i
demanar la dimissió del Conseller d'Interior, Jordi Jané, responsable polític
d'aquesta decisió. Cinquè.- Traslladar aquests acords a les persones encausades i
a la conselleria d'interior.
La Sra. Rovira presenta la proposició en defensa de la llibertat d’expressió i
solidaritat amb els i les independentistes encausats per cremar fotos del rei Felip
VI, un text que s’està presentant arreu del territori i que en alguns ajuntaments
tira endavant amb el suport dels grups.
Recapitula que el darrer 11 de setembre, en finalitzar la manifestació tradicional
de l’esquerra independentista, els mossos d’esquadra van identificar cinc persones
per cremar fotos del rei espanyol. Indica que agents de paisà, adscrits a la Divisió
Central d’Informació i a la Unitat Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP),
van gravar els actes de la jornada promoguts per l’esquerra independentista, i van
fer arribar a la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola els atestats sobre
l’activitat que es va produir durant la manifestació i sobre els parlaments que es
van fer al Born.
Indica que la investigació va concloure amb un informe, al qual s’hi van
incorporar les imatges, on s’assenyala la identitat de cinc dels manifestants, que el
20 d’octubre es va fer arribar al Jutjat Central d’Instrucció 4 de l’Audiència.
Fa avinent que malgrat que van ser centenars de persones les que van efectuar
l’acció simbòlica de la crema de fotografies del rei, només cinc, entre les quals
càrrecs de la CUP, van ser identificades de manera totalment arbitrària.
Per tot això, assenyala que la fiscal de l’Audiència Nacional espanyola va
demanar al jutjat que cités les cinc persones identificades pels mossos d’esquadra
com a investigades per un presumpte delicte d’injúries a la Corona.
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Manifesta que per a la CUP la monarquia borbònica restituïda pel franquisme i
legitimada per la Constitució espanyola no és només una institució anacrònica,
patriarcal i poc democràtica, sinó també símbol de l’opressió nacional que pateixen
els Països Catalans. Puntualitza, doncs, que la crema de fotografies del monarca és
un acte absolutament simbòlic de rebuig a la institució i a l’estat que representa.
Insisteix que es tracta d’un acte de protesta que s’emmarca en la legítima llibertat
d’expressió, que només en un estat amb una democràcia de molt baixa intensitat
pot ser considerat un delicte.
Afegeix que l’actuació d’ofici dels mossos d’esquadra, identificant i obrint
investigació contra aquestes cinc persones, ha tingut com a conseqüència que
hagin estat detingudes i lliurades a les autoritats espanyoles per declarar a
l’Audiència Nacional, d’on van sortir en llibertat amb càrrecs, acusades d’injúries
contra la Corona.
Remarca que, una vegada més, constaten que la repressió de l’estat espanyol
contra l’independentisme combatiu ha comptat amb l’estreta col·laboració dels
mossos d’esquadra i, per tant, entenen que és imprescindible assenyalar els seus
responsables polítics, en aquest cas, el Conseller d’Interior, Jordi Jané.
Expressa que aquesta actuació dels mossos posa altra vegada en qüestió el
compromís del Departament d’Interior amb un procés d’independència real que
haurà d’incloure nombrosos actes de desobediència.
Consideren que és injustificable que en un context polític en què hi ha un
mandat popular i parlamentari per dur a terme un referèndum d’autodeterminació
el proper any, la Conselleria d’Interior sigui incapaç de garantir que l’actuació de la
policia catalana obeeixi a la voluntat del poble o, allò que encara és més greu, que
en ple procés d’emancipació nacional els mossos d’esquadra continuïn perseguint
l’independentisme, actuant com les de forces de l’ordre de l’estat a Catalunya.
Per tant, manifesta que el seu grup, i confia que el conjunt del Plenari, considera
que l’exercici de la llibertat d’expressió és un dret fonamental que hauria de ser
garantit en qualsevol estat democràtic, i que el delicte d’injúries al rei de què
s’acusa les cinc persones detingudes, topa frontalment amb aquest dret.
Afegeix la consideració que la crema de fotos és un acte simbòlic de rebuig a
una institució com la monarquia, que no representa el conjunt del poble català.
Igualment, volen posar de manifest que els mossos d’esquadra van decidir
actuar d’ofici i no sota ordres de cap tribunal ni més autoritat que la pròpia
d’investigar la manifestació esmentada i enviar els informes a l’Audiència Nacional.
Per tot plegat, presenten la proposició perquè volen que el Plenari demani la
dimissió del Conseller d’Interior com a responsable polític dels mossos d’esquadra.
Confirma que la CUP té clar a qui representa, i que vol demostrar la seva
solidaritat amb les cinc persones encausades, i que no tenen ni rei ni por.
Tot seguit, els tres regidors del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona
s’aixequen i estripen, de forma visible, uns papers.
El Sr. Fernández Díaz intervé per reclamar que consti en acta que els tres
regidors del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona han estripat unes fotografies
del rei Felip VI i reclama a l’Alcaldessa que adopti les mesures pertinents. Petició
que confirma la Sra. Alcaldessa, la qual li recorda que, a més, la sessió queda
enregistrada.
El Sr. Forn defensa la llibertat d’expressió i la voluntat que el nou estat que
volen construir entre tots sigui respectuós amb totes les opinions i les sensibilitats
diverses de la ciutadania. Manifesta que volen assolir els objectius convencent, no
pas imposant, i sempre per la via pacífica, motiu pel qual rebutgen determinades
actituds que els allunyen de la majoria social.
Demana al grup proposant que no s’equivoqui d’adversari i que no aprofiti
qualsevol ocasió per desprestigiar els cossos policials i el govern de Catalunya,
motiu pel qual avança el vot contrari a la proposició.
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La Sra. Mejías assegura que estava expectant per comprovar com els socis
parlamentaris es defensarien els uns contra els altres de les agressions polítiques a
què se sotmeten, i destaca la brevetat de la intervenció del Sr. Forn.
Considera que darrere d’aquestes iniciatives que presenta la CUP en totes les
institucions s’amaga una certa covardia, atès que emparant-se en les institucions
creu que pot aturar les conseqüències d’aquesta mena d’actes.
Replica que si aquest grup vol fer retallables amb les fotos n’ha d’assumir les
repercussions, i els demana que no facin el mateix que el regidor de la seva
formació a l’ajuntament de Badalona, José Téllez, que al·legava que l’acte judicial
–citació a comparèixer al jutjat d’instrucció per haver obert l’ajuntament el 12
d’octubre– que havia trencat en públic no era l’original sinó una còpia.
Insisteix a dir que poden fer el que els sembli, però han d’assumir-ne les
conseqüències perquè les lleis són iguals per a tothom; i quan els cita un jutge han
d’anar a declarar. Addueix que si els regidors de la CUP són tan valents per fer el
que acaben de fer en aquesta sala, també poden ser-ho a l’hora de declarar.
Reclama que no s’emparin en les institucions i que no els impliquin en les seves
històries, ja que no tenen cap obligació de fer-los costat en els problemes que es
busquin amb la justícia. Altrament, els recorda que estan aquí per resoldre els
problemes de la ciutadania, i assumir les responsabilitats en què puguin incórrer
en el compliment d’aquesta tasca.
Retreu a la CUP que pretengui convertir Barcelona, i Catalunya, en la seva
república bananera; i remarca que els cossos de seguretat no poden rebre ordres
polítiques per deixar de perseguir determinats delictes, i han d’estar a disposició de
la judicatura i no dels polítics; per tant, precisament per això, no era possible que
el Sr. Jané donés instruccions als mossos d’esquadra.
Aprofita per expressar tot el reconeixement al cos de mossos d’esquadra, que
actua al dictat dels jutges, que són qui ha d’interpretar si les actuacions de la CUP
com la que acaben de presenciar són delicte o no.
Finalment, adverteix que si pretenen canviar la tipificació de delicte d’un acte
com el que acaben de cometre, han de buscar la majoria suficient per a la
modificació del Codi Penal.
En conseqüència, avança el vot contrari a la proposició.
El Sr. Coronas fa avinent que el seu grup va demanar una transacció al grup
proposant, que consistia a centrar la proposició amb la que el seu grup va voler
presentar a l’Àrea Metropolitana quant al dret de a la llibertat d’expressió.
Per tant, confirma que en defensa d’aquesta llibertat d’expressió dels càrrecs
electes i de la ciutadania perseguida injustament per les institucions, el seu grup
vol fer una crida a totes les forces polítiques independentistes i democràtiques a no
caure en les provocacions dels aparells i clavegueres de l’estat, que els volen
dividits i enfrontats.
Manifesta que ERC vol deixar clar que ara no és moment de presentar i votar
mocions els uns contra els altres, sinó de treballar per convocar i guanyar el
referèndum que permeti construir una nova república de justícia i llibertat.
Per tot això, assenyala que el seu grup no vol participar en cap votació que
divideixi els demòcrates convençuts que el dret a decidir és irrenunciable, per la
qual cosa apel·la a la responsabilitat de tothom per superar els retrets i les
divisions; reclama que s’aturin les picabaralles, perquè ara és l’hora que tots i
totes treballin conjuntament en defensa de la llibertat d’expressió dels càrrecs
electes i de la ciutadania perseguits injustament, de les institucions del país, del
govern i de tots i cadascun dels seus membres.
Justifica que per la democràcia, pel referèndum i la independència no
participaran en aquesta votació.
La Sra. Alcaldessa avisa al regidor del grup d’ERC que aquesta no participació
constarà com una abstenció. Advertiment al qual el Sr. Coronas demana que consti
en acta explícitament el que acaba d’expressar.
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El Sr. Fernández Díaz aclareix que a Espanya no existeix cap càrrec electe
imputat per les seves idees; admet que hi pot haver càrrecs públics que hagin
estat imputats per actes contraris a la llei, que és una cosa ben diferent.
Observa que en aquesta proposició s’apel·la a la llibertat d’expressió, un dret
que entén que tots els membres d’aquesta cambra defensen, però alerta que no es
pot confondre aquest dret irrenunciable amb el dret a l’insult i a l’ofensa, i emprar
aquest dret per vulnerar els altres o les lleis, com si no regissin per a determinats
ciutadans.
Remarca que la llibertat d’expressió comporta per ella mateixa l’obligació del
respecte a la llei, les institucions i a les persones, cosa que no exerceixen els
regidors del grup de la CUP d’aquest ajuntament.
Recorda que fa anys determinades formacions van començar trencant
fotografies, per passar a cremar llibres, a perseguir els seus autors i, fins i tot, es
van posar braçals que els atorgaven impunitat per vulnerar els drets dels altres.
Rebutja aquesta mena d’escenificacions, i diu que l’acte que acaba de
protagonitzar la CUP li recorden.
Manifesta el ple suport del seu grup al cos dels mossos d’esquadra, que estan al
servei de l’estat de dret, de les lleis i de la judicatura. I remarca que ni aquest cos
ni la guàrdia urbana estan al servei dels regidors de la CUP; i posa en relleu que
quan actuen davant de la presumpta comissió d’un delicte ho fan en compliment
de la seva obligació.
Considera, però, que amb l’escenificació de trencar fotografies del rei, la CUP vol
anar més enllà, i cobeja la fotografia de la detenció per usar-la en benefici del seu
discurs a la incitació a l’odi, a la violència i a la discriminació i exclusió de tots els
qui no pensen amb el seu mateix totalitarisme, i la seva visió d’una Catalunya
separada de la resta d’Espanya.
La Sra. Andrés confirma que el seu grup, com no pot ser d’altra manera, està a
favor de la llibertat d’expressió, però avança el vot contrari a la proposició perquè
també estan pel respecte a la legalitat, a les institucions i per les solucions
polítiques dialogades, pactades, consensuades i democràtiques.
El Sr. Asens avança l’abstenció de Barcelona en Comú, i justifica el fet de no
votar a favor de la proposició perquè no estan d’acord amb els punts tercer i quart,
però sí amb els punts primer i segon.
Per tant, confirma que estan d’acord amb expressar la solidaritat amb els cinc
joves independentistes detinguts, i també amb altres detinguts a la resta de
l’estat. En segon lloc, consideren que la crema de fotografies és una protesta
simbòlica, emparada per la llibertat d’expressió i ideològica a l’article 16 i 20 de la
Constitució.
Afegeix que discrepen amb l’existència del delicte d’injúries contra la Corona,
perquè, contràriament al que afirma la regidora Mejías, la llei no és igual per a
tothom, i hi ha proves evidents que els privilegis existeixen, com en el cas de la
família Reial, i que són incompatibles amb el principi d’igualtat de l’article 14 de la
Constitució, i amb un estat que es defineix com a plural políticament.
Confirma que estan d’acord amb què cap autoritat es pot sostraure de la crítica
política, i que els límits de la crítica acceptables, segons assenyala el Tribunal
d’Estrasburg, són més amplis quan es dirigeixen a aquells que exerceixen el poder,
a diferència de quan van adreçats a particulars; remarca que com més poder es té
més obligació hi ha de sotmetre’s a l’escrutini o l’exposició pública, més encara si
aquest poder és d’origen hereditari, no sotmès al sufragi universal i, per tant, amb
una base no democràtica, i que la persona que ostenta aquest poder, segons la
Constitució, és inviolable i irresponsable.
Continua dient que consideren que no s’ha comès el delicte imputat en base als
arguments del magistrat Sáez Valcárcel, del 9 de desembre de 2008, arran d’una
crema de fotografies del rei a Girona; precisa que l’article 490.3 del Codi Penal no
protegeix l’honor de la Corona, sinó de les persones físiques. Per tant, al·lega que
l’acte suposa la crítica estricta a una institució, a la representació iconografia
institucional del seu poder.
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Afegeix la consideració que cal evitar caure en la via punitiva pels arguments
que acaba d’expressar més amunt; alhora que reconeix que es plantegen certs
dubtes arran de l’actuació dels mossos d’esquadra, entre els quals l’excés de zel, el
principi d’oportunitat en la seva actuació, i també una interpretació extensiva del
tipus penal. Indica que l’actuació d’ofici dels mossos d’esquadra en aquells fets de
l’Onze de Setembre contrasta amb la manca de persecució d’altres delictes si no és
a instàncies judicials, en què gairebé no han vist mai aquest cos iniciant d’ofici
actuacions per delictes vinculats a la corrupció, per posar un exemple.
La Sra. Rovira observa irònicament que s’han estalviat de sentir, per part del
representant del grup del PP, l’afirmació que el franquisme era una democràcia de
baixa intensitat, en el context de la qual els membres de la CUP serien tots morts.
Recorda a aquesta formació que el seu fundador va ser culpable de cinc
assassinats a Gasteiz l’any 1976.
Pel que fa a l’al·lusió del grup d’ERC a les picabaralles, es reafirma en què els
cossos de seguretat, en aquest cas concret els mossos, i per boca del Conseller
d’Interior, han d’aclarir si estan amb el poble que lluita per a l’alliberament
nacional; altrament, diu que no sap com poden reaccionar si es posen urnes
desobeint, ja que el govern central no té intenció de deixar fer un referèndum
pactat.
Es ratifica en la necessitat de fer passes fermes i, en aquest sentit, que cal
deixar de perseguir l’independentisme combatiu, per la qual cosa reclamen la
dimissió del Conseller d’Interior, que ha estat incapaç de posar per davant l’anhel
del poble català de continuar lluitant pel seu alliberament nacional, social i de
gènere.
La Sra. Mejías s’adreça al Sr. Asens referint-se a la seva faceta d’advocat
penalista, considerant que ha de saber que els tipus delictius són interpretables
per part dels jutges, i que existeixen sentències del TC que defineixen el delicte
d’odi, com ha tipificat els actes que els ocupen; i recorda que la sentència del TC fa
jurisprudència.
El Sr. Coronas, dirigint-se al Sr. Fernández Díaz i a la Sra. Mejías, pregunta si
insultar un regidor o regidora pot sort gratis; i posa com a exemple si els regidors
de Ciutadans poden, com ha sentit en alguna ocasió, dir filoetarres als membres de
la CUP. I, a canvi, cremar una foto del rei sí que té preu.
Posa l’exemple Dinamarca, on hi ha una monarquia, reconeguda arreu com a
estat demòcrata. Assenyala que hi està prohibit cremar totes les banderes dels
estats tret de la seva, perquè ho consideren un acte de llibertat d’expressió,
mentre que cremar les d’altres estats es considera una ofensa.
Justifica l’exemple per destacar que les democràcies es poden interpretar de
moltes maneres, i tenen moltes maneres de canalitzar-se, des del respecte a la
llibertat d’expressió o des de la coacció amb amenaces, que és el que practiquen
constantment les formacions a què s’adreça, concretament el Sr. Fernández Díaz
demanant explícitament que consti en acta que els membres de la CUP han
estripat unes fotografies del rei, suposa que per denunciar-ho.
El Sr. Fernández Díaz replica que confia no haver-ho de fer perquè l’Alcaldessa
actuarà d’ofici com a presidenta del Plenari.
Dit això, respon que si algú sap què és la llibertat d’expressió és el grup del PP,
que ha sofert tota mena d’insults, coaccions, desqualificacions, calúmnies i, fins i
tot, amenaces de mort.
Finalment, demana al grup de la CUP que deixi d’escenificar tanta confrontació i
tant d’odi, innecessària en aquesta sala, i es ratifica en què no es persegueix ningú
per les seves idees sinó per actes contraris a la llei.
Es rebutja la proposició en debat amb vint-i-dos vots en contra –emesos pels
Srs. Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos,
Homs i Vila, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i Barceló, pels Srs.
Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també pels Srs. Fernández Díaz i
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Mulleras i la Sra. Esteller–, setze abstencions –emeses pels Srs. Pisarello, Asens,
Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també
pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila que, en no
haver participat en la votació, consten formalment com a abstencions–, i tres vots
a favor de la resta de membres del Consistori.
c) Precs
Del Grup Municipal de CiU:
1. Que l'Ajuntament no pregui cap decisió sobre el pas del tramvia per
l'avinguda Diagonal sense el consens polític necessari per tirar endavant una obra
d'aquesta importància.
El Sr. Trias observa que hi ha assumptes en què és difícil que l’oposició es posi
d’acord amb el govern, tal com avui s’ha concretat amb l’aprovació del pressupost.
Reconeix, però, que en altres aspectes es pot arribar a acords per responsabilitat
política, especialment en aquells que afecten directament la ciutadania, com de tot
allò que fa referència a l’habitatge i també el transport públic, concretament en
aquest cas sobre el traçat del tramvia, com s’ha de fer, quan i amb quines
condicions.
Per tant, amb aquest prec demanen que no es prengui cap decisió sobre el pas
del tramvia pel tram central de la Diagonal sense el consens polític necessari.
La Sra. Alcaldessa accepta el prec, i reitera, com ja han tingut ocasió
d’expressar en aquesta sessió, que són molt conscients que no es pot aprovar cap
aspecte referent al tramvia sense que passi pel Plenari del Consell Municipal i
assoleixi el màxim consens polític.
El Sr. Trias agraeix a l’Alcaldessa l’acceptació del prec, malgrat que tem que
passarà com sempre; és a dir, s’apel·la al diàleg, a la participació i al consens i,
finalment, tot queda en paraules.
Considera que en moltes ocasions, i en aquesta concretament, el govern ja té
decisions preses a priori, i després ho organitza tot per bastir-les. Precisa que avui
ha ocorregut un cas que considera paradigmàtic del que acaba de dir, i és que el
grup del PSC ha hagut de signar que estava d’acord amb el pas del tramvia per la
Diagonal.
La Sra. Alcaldessa respon que l’aprovació inicial i definitiva del projecte
correspon a l’ATM i que el govern participa en el procés de formulació. En aquest
sentit, assenyala que amb aquesta entitat han procedit a la contractació conjunta
de l’assistència tècnica per a la redacció dels estudis necessaris. Afegeix que a
partir d’estudis previs de l’Ajuntament s’ha constatat que el millor traçat és en
superfície per la Diagonal, i que s’ha iniciat un doble procés de consulta activa
entre els grups municipals i també amb la ciutadania amb l’objectiu d’assolir el
màxim consens polític.
Reitera que no hi ha cap possibilitat que es posin rails a la Diagonal sense
aquest consens, sense l’acord polític necessari en aquest Ple. Es refereix, en
aquest sentit, que avui mateix arran de la votació de la proposició presentada pel
grup del PP sobre el tramvia s’han posat de manifest els posicionaments dels
grups, i es demostra que el debat està obert. Recorda, igualment, que el govern ha
anunciat que el proper trimestre té previst intensificar encara més el diàleg a fi
d’arribar al consens més ampli possible, convençut que es tracta d’una
infraestructura estratègica per a la mobilitat de la ciutat i també en clau
metropolitana.
2. Que el Govern municipal treballi per arribar a un acord amb l'actual propietat
de l'antic Taller Masriera situat al carrer Bailèn núm. 70-72, per tal de recuperar
patrimonialment l'edifici i desenvolupar-hi un equipament cultural al servei del
veïnat de la Dreta de l'Eixample.
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La Sra. Vila remarca que l’Alcaldessa ha afirmat avui que la ciutadania de
Barcelona vol un govern d’esquerres i progressista, i ha evocat els temps de
l’alcalde Maragall. Això no obstant, fa notar que avui, lamentablement, un govern
municipal d’esquerres no és igual a progressisme, sinó que avui és igual a
populisme, paràlisi, pèrdua d’oportunitats fonamentals per al progrés de les
persones, i també significa manca de model de ciutat en molts àmbits, en aquest
cas amb la complicitat del PSC, que ha contribuït a l’estroncament del llegat de
l’alcalde Maragall.
Feta la contextualització d’aquest prec que formula, es refereix al no reactiu, en
funció del dogmatisme ideològic i partidista, al projecte de l’hotel a la torre del
Deutsche Bank, a la confluència del passeig de Gràcia amb la Diagonal, que s’ha
traduït en la negació de tres-cents llocs de treball i d’un equipament cultural per a
la ciutat; ha significat un no també a l’ingrés de nou milions d’euros a les arques
municipals i, alhora, a la recuperació d’espai verd.
Per tant, demanen amb aquest prec que el govern rectifiqui l’error, que iniciï
converses amb la propietat del Taller Masriera per recuperar patrimonialment
l’edifici i per fer-hi un equipament per a la dreta de l’Eixample.
La Sra. Ballarín considera que en el prec hi ha molts eufemismes i frases
amagades per emmascarar la veritable demanda, que no és altra que l’Ajuntament
compri el Taller Masriera. Manifesta, però, que ara com ara aquesta administració
no pot assumir la compra de l’edifici, valorat en 9,2 milions d’euros, el mateix cost,
per exemple, que per a la construcció de quatre escoles bressol.
Assegura que volen que el Taller Masriera esdevingui un equipament públic en
un barri amb moltes mancances, però assegura que l’adquisició no es pot fer de
qualsevol manera ni per qualsevol preu, en aquest cas la construcció d’un
macrohotel a la confluència del passeig de Gràcia amb la Diagonal, o el
desemborsament d’una quantitat molt elevada que pot arribar a hipotecar els
inversions del Districte durant tot el mandat.
La Sra. Vila lamenta la resposta de la regidora i la no acceptació del prec, que
posa de manifest la pèrdua de pes de les inversions del Districte de l’Eixample, i li
pregunta quina és la seva aportació en qualitat de regidora del Districte.
Igualment, entén que els seus arguments reflecteixen una deriva del govern en
polítiques culturals i, en aquest sentit, es qüestiona l’aportació del Sr. Collboni.
Afegeix que també la considera una resposta tèbia que palesa les conseqüències
per a la ciutat del govern de l’alcaldessa Colau; que, d’una banda, haurà evitat la
construcció d’un hotel als Jardinets del passeig de Gràcia, però que, d’altra banda,
hi haurà pisos de luxe que contribuiran a la bombolla immobiliària i encarir els
preus de venda i de lloguer dels pisos a l’Eixample, cosa que implica també
l’expulsió de la classe mitjana dels seus barris.
Retreu al govern que perdés l’oportunitat d’un projecte inicial que no suposava
cap cost a aquest ajuntament, i lamenta que avui renunciï a un equipament
cultural.
La Sra. Ballarín nega que hi hagi manca d’inversions a l’Eixample, i precisa que
les inversions del mandat estan ben definides, gran part en execució i algunes de
ben visibles com és el cas del Mercat de Sant Antoni, on també hi haurà un
equipament veïnal i cultural, i moltes altres com la urbanització de la plaça de les
Glòries, la construcció d’espais per a gent gran, PIAD o tres escoles bressol.
Replica, per tant, que les aportacions del govern són contribuir a què tot això es
faci realitat malgrat que l’oposició no els ho posi fàcil.
Reitera que, altrament, la quantitat que caldria per a la compra del Taller
Masriera suposaria posar un fre a totes les actuacions que acaba d’esmentar i
moltes altres. Això no obstant, confirma que, de cara al futur, hi ha interès públic
en què el Taller Masriera passi a ser patrimoni de la ciutadania, i assegura que
continuaran treballant amb aquest objectiu; alhora que expressa el desig que entre
tots siguin capaços de consensuar-ne l’ús, coherent amb la seva funció passada i
amb les necessitats de l’entorn.
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No s’accepta el prec en debat.
Del Grup Municipal de C’s:
3. Que mensualment s'informi per escrit als Grups municipals del nombre de
desnonaments efectuats i la resolució d'aquests casos i que s'apliquin amb caràcter
d'urgència mesures de revisió dels programes existents amb les alternatives
resolutives per evitar l'exclusió residencial dels col·lectius vulnerables.
La Sra. Mejías es refereix a la reunió al TSJC, a la qual va assistir l’Alcaldessa fa
pocs dies, en què es va parlar de l’actualització dels protocols d’actuació en els
desnonaments que es produeixen a Barcelona. I afegeix que segons confirmen
algunes informacions el nombre de desnonaments s’ha duplicat, i el registre de
sol·licitants d’habitatge protegit està desbordat fins al punt que, assegura, només
pot absorbir un 5% de les sol·licituds que rep.
Per tant, amb aquest prec demana a l’Alcaldessa que expliqui quines condicions
dels protocols esmentats volen modificar i, sobretot, com pensen abordar
l’emergència habitacional amb les dades que el Registre d’habitatge protegit ha fet
públiques, i que posen de manifest que els recursos per acarar-la són
absolutament insuficients.
La Sra. Alcaldessa confirma que la reunió es va fer amb l’objectiu de millorar els
protocols; alhora que constata que les dades que allí es van donar han estat mal
interpretades per la regidora, vol creure que de bona fe.
Així, precisa que les dades oficials del Consell General del Poder Judicial posen
de manifest que el tercer trimestre de 2016 a la província de Barcelona es van
produir 1.327 desnonaments per impagament de lloguer, i 496 per execució
hipotecària, amb una lleugera tendència al descens. Afegeix que a aquests s’hi han
de sumar els desnonaments de precari i per ocupacions, que no consten a les
estadístiques i que no sempre són fàcils d’identificar.
Puntualitza, però, que pot confirmar les dades pel que fa a les mesures
extraordinàries posades en marxa en aquest ajuntament entre les quals la Unitat
contra l'Exclusió Residencial (UCER), que ha intervingut en el doble de casos, cosa
que no significa que els casos s’hagin doblat, sinó que ha doblat el nombre
d’aturades de desnonaments. Concreta que el 2015, any en què es va començar a
intensificar l’activitat, es van aturar 981 desnonaments, mentre que el 2016 se
n’han aturat gairebé dos mil dos-cents, en alguns casos per continuar negociant,
per exercir una mediació i per fer el pagament del lloguer, o s’ha procedit al
reallotjament.
Reitera, per tant, que enguany s’ha doblat el nombre de desnonaments aturats
per aquest ajuntament respecte a l’exercici anterior, i demana a la Sra. Mejías que
deixi d’afirmar a les xarxes socials o en aquesta mateixa sala que s’han doblat els
desnonaments a Barcelona perquè és fals.
La Sra. Mejías replica que no ha fet altra cosa que remetre’s a les declaracions
de l’Alcaldessa, i li recomana que consulti les que va fer a la sortida de la reunió
esmentada, on va donar les dades que ella s’ha limitat a repetir, amb les quals va
afirmar que s’havia doblat el nombre de desnonaments a Barcelona, i va afegir que
havia canviat el perfil, atès que abans la majoria eren execucions hipotecàries i ara
per impagament de lloguer, que havia afectat més de sis mil persones, un terç de
les quals és menor d’edat.
Demana a l’Alcaldessa que no tergiversi les dades i que els acceptin el prec i, a
més, que els informin mensualment dels desnonaments produïts, el nombre de
desnonaments aturats, en quins s’han emprat mecanismes de mediació i en quins
casos s’ha fet el reallotjament de les persones afectades.
Insisteix que si consideren que les dades que ha aportat són falses, ho poden
solucionar amb transparència.
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La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Mejías que, com a càrrec electe, no
menteixi d’una manera tan flagrant. Confirma que les dades s’estan donant amb
transparència i regularment mitjançant la regidoria d’Habitatge i la comissió de
Drets Socials; reitera que les seves declaracions en sortir de la reunió del TSJC són
les mateixes que acaba d’expressar, amb dades molt precises en el sentit que allò
que s’ha doblat ha estat la intervenció de l’Ajuntament en aturar els
desnonaments, i afegeix que les dades donades pel Consell General del Poder
Judicial posen de manifest que el nombre de desnonaments s’ha estabilitzat i es
constata un lleuger descens.
Ratifica, també, que el perfil dels desnonaments ha canviat i que ara són més
els que responen a l’impagament de lloguer i a ocupacions i situacions a precari.
Finalment, confirma que no accepten el prec perquè les dades que aporta la
regidora no són certes.
No s’accepta el prec en debat.
Del Grup Municipal d’ERC:
4. Que el Govern municipal, conjuntament amb els Serveis Socials i l'Agència de
Salut Públic, agilitzi els mitjans per tal d'actuar davant els casos de persones
afectades per la Síndrome de Diògenes i, entre tots i si s'escau, creïn un protocol
d'actuació immediata.
La Sra. Benedí assenyala que les persones grans que pateixen la síndrome de
Diògenes solen mostrar absoluta negligència en la seva cura personal i en la neteja
de la llar, en la qual emmagatzemen quantitats ingents de coses i, sobretot,
brutícia. Posa de manifest que el tractament d’aquestes persones va dirigit, en
primera instància, a abordar les possibles complicacions derivades del seu mal
estat nutricional i higiènic, però destaca que és indispensable instaurar mesures
preventives per evitar que es repeteixi el quadre associat a la síndrome, i per
aquest motiu cal un suport socials mitjançant una institució geriàtrica o assistència
domiciliària; i alerta que el problema és que les persones afectades solen rebutjar
l’atenció.
Continua dient que si aquestes persones no estan afectades per alguna
patologia psiquiàtrica de base o una demència no es poden ingressar en una
residència sense el seu consentiment, amb la qual cosa retornen als seus hàbits de
vida.
Recorda que fa pocs dies la Síndica de Greuges de Barcelona va fer públic que
havia rebut diverses queixes de veïns d’Horta-Guinardó, Ciutat Vella, SantsMontjuïc i Gràcia, que denunciaven certa passivitat en l’acció d’aquest ajuntament.
Assenyala, per tant, que davant de la situació que generen els casos de
síndrome de Diògenes per a les persones afectades però també en la salubritat de
les comunitats de veïns, consideren que l’Ajuntament hauria d’establir actuacions
ràpides conjuntament amb els serveis socials i l’Agència de Salut Pública a fi de no
allargar en el temps la situació en habitatges i finques, així com en la prestació
d’atenció mèdica i social a les persones afectades.
La Sra. Ortiz celebra que la Sra. Benedí hagi posat en context la complexitat de
l’abordatge dels casos de síndrome de Diògenes, que és un cas concret, i precisa
que hi ha múltiples conductes acumuladores, algunes de les quals fruit de trastorns
mentals greus, que poden afectar tant persones grans com al conjunt de la
població, independentment de la situació social.
Concreta que aquest ajuntament treballa en coordinació amb la inspecció dels
Districtes, amb la guàrdia urbana i amb les àrees de salut.
Confirma que accepten el prec perquè consideren que sempre es pot fer millor; i
aprofita per posar en valor les actuacions que es fan i les que ja provenen del
mandat anterior, durant el qual es va iniciar una recerca amb la UB, que ara està
finalitzant, per avaluar la millor manera d’intervenir en aquesta mena de conductes
i millorar la formació dels professionals que les han d’abordar.
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Destaca la importància de la prevenció, ja que les persones afectades rebutgen
l’ajuda, i la millor manera d’intervenir és establint-hi un vincle emocional.
Altrament, en molts casos les intervencions de xoc de neteja, amb un impacte
dramàtic en les persones, acaben empitjorant la situació a la llarga.
Diu que entenen perfectament l’impacte d’aquesta patologia entre el veïnat,
però fa avinent que quan fan una intervenció de xoc necessiten autorització
judicial, cosa que de vegades allarga la situació. Insisteix que les qüestions
d’incapacitació i d’actuació en un domicili no són senzilles, i van més enllà de la
voluntat d’aquest ajuntament. No obstant això, avança que presentaran un nou
protocol fruit de la recerca amb la UB que confien que millori encara més les
actuacions.
La Sra. Benedí agraeix l’acceptació del prec.
Del Grup Municipal del PP:
5. Instar al Govern municipal a realitzar totes les comunicacions dirigides als
barcelonins i les barcelonines en, al menys, les dues llengües oficials.
El Sr. Fernández Díaz, que formula el prec, s’adreça en àrab a l’Alcaldessa
justificant que aquesta llengua és emprada per aquest ajuntament en diverses
comunicacions, fins i tot excloent el castellà, i diu que, per tant, suposa que han
entès què ha demanat.
La Sra. Alcaldessa respon en castellà al regidor que Barcelona està molt
orgullosa de ser diversa i una ciutat on es parlen més de dues-centes vint llengües,
que celebra que el Sr. Fernández Díaz s’esforci a practicar. Remarca, per tant, que
es tracta d’una riquesa que cal preservar.
El Sr. Fernández Díaz dedueix de la resposta de l’Alcaldessa que no l’ha entès
gens ni mica, i posa de manifest que aquest ajuntament s’ha d’adreçar a la
ciutadania en català i en castellà a fi que, en llibertat, decideixi l’idioma amb què
es relaciona amb l’administració. Denuncia, però, que això no sempre és així, atès
que per norma general l’Ajuntament només és bilingüe per cobrar impostos i
multes, però no per oferir serveis.
Diu que si ja és greu que s’exclogui en ocasions la llengua castellana de la
comunicació municipal, més ho és encara que aquesta exclusió es faci
paral·lelament a la introducció en les informacions municipals d’altres llengües
estrangeres com l’àrab o l’urdú, i demana que les comunicacions dirigides als
barcelonins es facin, com a mínim, en les dues llengües oficials. Fa avinent que
això ultrapassa les lleis, els reglaments lingüístics i de les sentències judicials, i
que es tracta d’una norma essencial de respecte i de sentit comú.
La Sra. Alcaldessa, que continua adreçant-se en castellà al regidor, replica que
les comunicacions oficials d’aquest ajuntament –no només els impostos i les
multes– sempre es fan en les dues llengües oficials, també en les instàncies, el
web i tots els tràmits d’acord amb la legislació vigent a fi de preservar els drets
lingüístics dels habitants de Barcelona, majoritàriament bilingües i on,
sortosament, es parlen moltes altres llengües, i posa en valor que això no genera
cap problema o incomoditat.
Recorda que, a més, existeix un reglament d’usos lingüístics, aprovat pel Plenari
el 5 de febrer de 2010, amb el suport de tots els grups llevat del PP, que establia
el català com la llengua vehicular de l’Ajuntament sense menysteniment del dret
de qualsevol ciutadà a rebre informació en castellà si ho demanava.
Per tant, recomana al regidor que si la seva pretensió és canviar el reglament
esmentat se cenyeixi al procediment establert.
Finalment, aconsella al Sr. Fernández Díaz que es pregunti quin és el problema,
si l’ús del català o el castellà, o més aviat el fet d’haver emprat una llengua
estrangera com l’àrab, l’urdú o el tagal; i recorda que la finalitat d’això és fomentar
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la implicació de col·lectius que participen poc en els òrgans territorials, una
població immigrant que al barri del Raval supera el 49% del total de resident.
Altrament, fa notar que no ha sentit mai el Sr. Fernández Díaz queixar-se dels
cartells d’aquest ajuntament en anglès adreçats al turisme.
No s’accepta el prec en debat.
6. Instar al Govern municipal a expressar el seu rebuig al projecte de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.
El Sr. Fernández Díaz fa esment de la reunió a què assistiran aquesta mateixa
tarda al Parlament de Catalunya l’Alcaldessa i el Primer Tinent d’Alcaldia, el Sr.
Pisarello, convocats pel President de la Generalitat; i remarca que hi assistiran no
pas per defensar els interessos de Barcelona, sinó per asseure’s al costat dels qui
defensen la independència de Catalunya. Afegeix que desconeix si el govern
municipal té previst aprofitar l’avinentesa per expressar el seu rebuig als
pressupostos de la Generalitat que, una vegada més, menystenen la ciutat en
negar-li els serveis, les inversions, el finançament i el pagament del deute que li
pertoca, i manifesta que aquest és el motiu del seu prec.
El Sr. Pisarello avança que no poden acceptar aquest prec, i observa que el
regidor fa una estona apel·lava a la lleialtat institucional, mentre que ara aprofita
per fer un ús instrumentalitzador de la figura del prec.
Manifesta que, com a govern de la ciutat, no comparteixen aspectes del
pressupost de la Generalitat; sobretot discrepen amb què siguin els pressupostos
més socials de la història, ja que consideren que podrien ser molt més
redistributius, que podrien impulsar la renda garantida molt més clarament del que
ho fan, o que haurien pogut desconnectar els concerts amb escoles que segreguen.
Això no obstant, estan d’acord amb què es tracta d’uns pressupostos que preveuen
un contracte programa de serveis socials a Barcelona que permetrà, per exemple,
que Nou Barris compti amb divuit treballadors més en l’àmbit; o, per pressió
d’aquest ajuntament, també s’ha arribat a acords importants en l’àmbit de la
sanitat.
Conclou, per tant, que no estan d’acord al cent per cent amb el pressupost i
destaca que són molt exigents amb els deutes de la Generalitat amb aquest
ajuntament, tot i que també constata que han arribat a acords remarcables pel
que fa a la L10 de metro i molts altres aspectes. En conseqüència, creu que els
termes amb què el grup del PP planteja aquest prec estan fora de lloc.
El Sr. Fernández Díaz diu que no sap si aquesta resposta és compartida pel grup
del PSC, o fins i tot per la formació CSQP, que ja ha anunciat una esmena a la
totalitat del pressupost i que, òbviament, no té la visió idíl·lica del pressupost que
ha mostrat el Sr. Pisarello que, d’altra banda, diu que tampoc no li sorprèn, atès
que en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya va ser un dels quatre
regidors del govern de la ciutat que va expressar la seva predisposició a donar
suport al manifest amb què s’hi presentava la CUP.
Precisa que el PP ha presentat al·legacions al pressupost de la Generalitat ja que
no estan d’acord, per exemple, amb què les inversions a Barcelona únicament
suposin el 15% del total, quan el PIB de la ciutat representa el 31% de Catalunya;
així, només assignen 154 milions d’euros a Barcelona, que signifiquen el menor
percentatge d’inversió dels darrers quatre anys, cosa que té una repercussió
evident en les polítiques d’habitatge, d’infraestructures de transport públic, sanitat,
equipaments per a la gent gran i persones amb discapacitat, o en l’àmbit de
l’educació, a més de l’incompliment sistemàtic dels convenis.
El Sr. Pisarello observa que el Sr. Fernández Díaz assumeix el paper de teloner
dels seus companys de formació al Parlament de Catalunya i proclama les visions
més extremistes.
Li fa avinent que si allò que vol és parlar de pressupostos estan disposats a ferho i que, per exemple, es podrien referir als propers pressupostos de l’estat que sí
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que afectaran, i molt, la ciutat de Barcelona; afegeix que també podrien parlar del
projecte de llei de contractació pública que impulsa el govern del PP i que qualifica
de vergonyosa; igualment, fa avinent que podrien tractar de la manca d’inversions
per part de l’estat, i entén que el regidor els podria explicar si invertiran els diners
que els pertoca a La Sagrera, o si tenen els diners per compensar el dèficit en
matèria de transport públic.
Retreu al Sr. Fernández Díaz que no l’hagi volgut escoltar quan ha intervingut
per primer cop, i li ha atribuït coses que no ha dit, ja que també ha expressat allò
que no li sembla bé del pressupost de la Generalitat.
No s’accepta el prec en debat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal de C’s:
1. Sobre la previsió de contractació de 400 persones per part de l'Ajuntament i
els Instituts Municipals durant l'any 2017: - A quins sectors, districtes i instituts
municipals i en quin nombre, de forma específica per cadascun d'ells, van a anar
destinades aquestes 400 contractacions? - Quin serà la naturalesa del seu
contracte: durada, condicions laborals, etc.? - Quins seran els serveis que van a
cobrir, les seves funcions i els seus objectius? - Quin és la justificació d'urgència i
necessitat, en els llocs a cobrir?
La Sra. Mejías observa que gairebé es podria estalviar de formular aquesta
pregunta, atès que avui el diari Expansión s’ha fet ressò d’una explicació del
govern municipal que respon fil per randa la qüestió que planteja.
Això no obstant, es refereix a l’anunci de la incorporació de gairebé tres mil
persones com a treballadores d’aquest ajuntament, quatre-centes de les quals de
cop. Pregunta, atesa l’existència de la LRSAL, de quina manera pensen incorporar
aquests treballadors i quina serà la naturalesa dels contractes, la seva durada i
quines les condicions laborals.
Demana explicacions també sobre si aquestes persones s’incorporaran
mitjançant una entrevista personal i un test psicotècnic, però sense cap mena de
filtre, i amb salaris inferiors als divuit mil euros anuals.
Demana, en definitiva, que els aclareixin exactament en què consistirà aquesta
oferta d’ocupació pública.
El Sr. Badia introdueix la seva resposta fent referència l’informe de 2015 de la
Síndica de Greuges de Barcelona, en què reflexiona sobre la insuficiència dels
recursos humans d’aquesta administració per complir i fer complir les obligacions
municipals i donar resposta als drets de la ciutadania. En conseqüència, la
recomanació final de l’informe de la Síndica en aquest aspecte és la creació de llocs
de treball en un nombre proporcional a la qualitat del servei que l’Ajuntament
vulgui donar a la ciutadania, dotant-los amb persones ben capacitades i conscients
del servei públic que han de prestar.
Confirma que amb aquest esperit de la Síndica és amb el que van fer el Pla de
recursos humans, que com ja han explicat es distribueix amb mil persones que
entraran a l’administració per la via de les borses d’ocupació, i que les nou-centes
persones que es jubilaran durant el mandat hauran de ser substituïdes amb la
convocatòria d’oposicions.
Puntualitza que han facilitat tota la informació no només a Expansión, sinó que
s’ha fet pública des d’aquest mateix ajuntament. I afegeix que, tal com es va
demanar en el Plenari, s’ha creat un grup de treball específic per fer el seguiment
del Pla de recursos humans. Concreta que no només van detallar les quatre-centes
incorporacions actuals, sinó que s’han precisat totes les borses i les 945
incorporacions que es produiran amb les categories corresponents, i en quins
departaments i àrees.
Recorda que tots els grups disposen d’aquesta informació, de manera que
assegura que li ha sorprès que es formuli aquesta pregunta. Concreta, però, que el
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repartiment de les quatre-centes places esmentades es distribueix en 260 places a
l’àmbit social per donar resposta a l’increment d’un 10% de càrrega de treball en
la plantilla actual, alhora que aquesta incorporació de treballadors va acompanyada
d’un increment de gairebé del 50% del pressupost en l’àmbit; precisa que es
refereix a l’atenció directa dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència, dels
centres de serveis socials, centres especialitzats per a persones amb discapacitat,
serveis d’atenció directa a la dona com els PIAD i els SARA, i d’una manera més
transversal a les àrees de gestió de serveis socials. D’altra banda, 150 persones es
distribuiran entre els Districtes, que els darrers anys han perdut un 10% de la seva
plantilla tot i l’increment substancial del seu pressupost, i es repartiran, entre
altres àmbits, en el de llicències i com a tècnics de barri.
La Sra. Mejías agraeix la informació al Sr. Badia, tot i que diu que hauria volgut
que li aclarís quin tipus de contractació es farà i si considera que la capacitació es
pot fer mitjançant una entrevista personal i un test psicotècnic, i si no considera
que això no dóna marge a una certa discrecionalitat a l’hora de triar, i a la qual els
tenen acostumats.
Del Grup Municipal d’ERC:
2. Quan té previst el Govern municipal incorporar a la plataforma de
transparència les taules de retribució de totes les entitats públiques empresarials,
societats mercantils i consorcis, fundacions i associacions on participa l'Ajuntament
de Barcelona?
La Sra. Capdevila destaca la complexitat de l’ajuntament de Barcelona, tal com
demostra l’entramat imbricat d’entitats empresarials, societats mercantils,
consorcis, fundacions i associacions en què en major o menor mesura participa
aquest ens local.
Reconeix que s’han fet passos, com ara el portal de Transparència, però posa de
manifest que també hi ha mancances; així, malgrat aquesta voluntat, un seguit de
consorcis, instituts i empreses públiques continuen sense publicar, a dia d’avui, la
seva taula de retribucions al portal citat. I, per aquest motiu, formulen la
pregunta, que llegeix.
La Sra. Alcaldessa ratifica el compromís ferm d’aquest ajuntament amb la
transparència com un dels requisits per avançar cap al bon govern, que passa
també perquè la ciutadania pugui conèixer les retribucions de les entitats en què
participa l’Ajuntament.
Respon a la pregunta concreta formulada pel grup d’ERC que la voluntat del
govern de la ciutat és que les taules retributives de totes les entitats empresarials,
societats mercantils, associacions i fundacions amb participació municipal, i que
consoliden pressupost tal com imposa la llei, es publiquin al portal de
Transparència.
Concreta que ara com ara estan publicades totes les taules retributives de les
societats mercantils, i estan treballant per complimentar les que manquen, i que
corresponen a l’Institut municipal de Parcs i Jardins, al Consorci del Far –en fase
de dissolució–, al consorci de l’Auditori i l’Orquestra, la Red de Juderías de España,
la fundació Mobile World Capital i la fundació privada Julio Muñoz Ramonet.
La Sra. Capdevila diu que no dubten del compromís del govern municipal amb la
transparència, però consideren que les coses s’estan fent a mitges. Així, afirma
que els preocupa que, en ocasions, es limiti a complir les formes i no vagi més
enllà, i assenyala que no els serveix que només es pengi informació, sinó que sigui
accessible i comprensible per a la ciutadania.
Afegeix que també els causen preocupació les capelletes, que provoquen que a
hores d’ara sigui impossible conèixer els sous dels delegats i dels membres dels
consells d’administració d’algunes entitats amb participació municipal, com és el
cas de TMB o l’ICUB entre altres.
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Diu que els fa la sensació que, en l’exercici de la transparència, el govern es
queda només amb el titular, i remarca que la transparència s’ha d’aplicar sempre i
arreu. Afirma que el seu grup està a favor de les butxaques i les parets de vidre i,
per tant, consideren que cal anar més enllà i introduir els sous i retribucions
d’entitats com les que ha esmentat.
Addueix que no basta amb dir que són transparents, i cal ser-ne del tot.
La Sra. Alcaldessa defensa que s’ha avançat molt en un any, i admet que es pot
fer més i millor. Destaca que la gerència de Recursos fa una feina continuada per
anar fins i tot més enllà del que estan obligats per llei.
Pel que fa a la qüestió concreta de les retribucions de nivells directius de manera
nominal, indica que de la mateixa manera que estan fent en el cas dels gerents i
directors generals, valoren la manera com incloure’ls. Precisa que en aquest cas
existeix alguna reserva de tipus legal, i per aquest motiu han formulat una
pregunta a l’Agència de protecció de dades a fi d’assegurar-se que la publicació
d’aquestes retribucions nominalment no vulnera la llei.
Es referma, tanmateix, que el govern està plenament disposat a donar la
màxima informació i de la manera més comprensible, rigorosa i transparent.
Del Grup Municipal de la CUP:
3. Sol·licitem conèixer el calendari de la nova licitació del servei de neteja viària,
recollida i gestió de residus i en quina data es preveu tenir l'informe que estudiï la
viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar total o parcialment el servei de
neteja viària, recollida i gestió de residus, i en el cas d'aquest supòsit quan es
posaria en marxa el procediment d'internalització del servei.
La Sra. Lecha fa referència a la proposició presentada pel grup d’ERC en la
sessió de Ple del novembre arran de la presumpta estafa de Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), amb què instava el govern, en primer lloc, a fer
una auditoria del servei de neteja viària i de gestió de residus duta a terme per
FCC en els anys anteriors, així com també d’altres serveis gestionats per la
mateixa empresa. En segon lloc, la proposició demanava que s’emprenguessin les
accions necessàries a fi d’aclarir els fets i, en cas que es demostrin les sospites,
depurar responsabilitats, rescabalar l’import estafat a l’administració municipal, i
trobar el mecanisme per limitar l’accés d’aquesta empresa a l’adjudicació de
serveis. Continua dient que la proposició instava també a introduir canvis en el
sistema de control i inspecció municipal del servei de neteja i recollida de residus,
així com mecanismes correctors dels topalls aplicats en el tram de residus; també
es demanava l’encàrrec immediat d’un informe sobre la viabilitat econòmica i
tècnica de la municipalització total o parcial del servei de neteja, recollida i gestió
de residus, i en cas que sigui viable la posada en marxa del procediment
d’internalització del servei.
En conseqüència, formula la pregunta, que llegeix.
La Sra. Sanz anuncia que s’està treballant amb el calendari previst, i que és que
l’entrada en vigor del nou contracte de neteja viària, recollida i gestió de residus
fos el novembre de 2019, cosa que implica que el procés de licitació hauria de
començar el juny de 2017.
Pel que fa a l’informe sobre la viabilitat de la municipalització total o parcial del
servei, indica que estan en procés de consultes i de petició d’informació a diferents
gabinets d’experts quant a l’assessorament i la possible coordinació del treball
tècnic a fi de fer una valoració municipal posterior. Afegeix que treballen amb
l’objectiu de poder disposar dels resultats i les conclusions de l’estudi de viabilitat
cap a l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període de reflexió i d’informació de
les clàusules administratives de la contracta.
Matisa, quant a la gestió de residus, que existeixen alguns serveis que són cent
per cent públics, com és el cas de la gestió dels Punts Verds, que es presta per un
encàrrec de servei a l’empresa pública Tersa-Siresa, així com també les tasques de
comunicació i d’informació d’aquesta gestió de residus a les activitats comercials.
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La Sra. Lecha pregunta amb quin pressupost compten per fer tot això; i quant al
resultat de l’estudi, que s’estima que estarà llest per l’abril vinent, a fi de tirar
enrere el procediment de licitació, entén que el marge de temps és prou ampli per
prendre una decisió.
4. Deixarà Barcelona Activa, empresa municipal del govern de Barcelona en
Comú i PSC, d'anunciar al seus espais la recerca de llocs de treball d'aquestes
empreses (ETT's i empreses multiserveis) i establiments hotelers mentre no
estiguin assegurats els drets laborals i els convenis corresponents al sector?
El Sr. Garganté explica que el 15 de novembre representants de l’associació Las
Kellys de Barcelona es van reunir amb Barcelona Activa i un responsable de
Turisme de Barcelona, i van presentar un llistat d’hotels i cadenes hoteleres en què
presten el serveis de neteja, mitjançant ETT o empreses multiserveis, a fi de
denunciar que el procés de desprofessionalització d’aquestes tasques no fa altra
cosa que abaratir la mà d’obra. Es referien a pràctiques tan greus com que no s’hi
respecta el conveni corresponent, no els faciliten els materials adequats, no
disposen d’instal·lacions adients, no es garanteix una formació correcta ni es
realitzen les funcions establertes als contractes, no es retribueixen les hores
extraordinàries, no es fan vacances per abús de contractes temporals, no es poden
agafar baixes, no cotitzen a la seguretat social per la feina realment feta i no s’hi
permet la llibertat sindical.
Concreta que moltes d’aquestes empreses hoteleres surten anunciades en
espais de cerca d’ocupació en què participa Barcelona Activa, de manera que la
petició de Las Kellys a Barcelona Activa era saber si deixaran de sortir en aquests
espais mentre no assegurin els drets laborals i els convenis del sector.
La Sra. Alcaldessa respon que el govern, com no pot ser d’altra manera, dóna
suport a les reivindicacions per desprecaritzar el sector, i confirma que treballen
amb tots els actors en el marc de les competències municipals, que apunta que
són limitades.
Precisa que van impulsar el compromís per millorar la qualitat de l’ocupació en
el sector turístic; han incorporat al pla estratègic de Ciutat Vella la mesura 8.2 per
oferir informació i assessorament personalitzat en matèria de drets laborals a
treballadores del sector turístic, d’hostaleria i d’oci nocturn. Respecte a l’associació
Las Kellys, concreta que s’hi han reunit el director d’estratègies de foment de
l’ocupació i el del pla estratègic de Turisme de Barcelona per tractar d’aquests
aspectes, i informar-los del límit competencial d’aquest ajuntament. Indica que en
la reunió esmentada es va apuntar la possibilitat de fer un projecte d’acreditació de
competències en el marc del pla estratègic de turisme, i se’ls va oferir la
possibilitat d’estudiar la creació i l’acompanyament d’una cooperativa.
Remarca que l’Ajuntament no té competències en inspecció de treball, però
assegura que es compromet a continuar revisant les ofertes incloses al web
Barcelona Treball per detectar irregularitats i incompliments i vetllar pels drets
d’aquestes treballadores, i posar-los en coneixement de l’administració competent.
El Sr. Garganté recorda que l’Ajuntament sí que té competència perquè les
cadenes hoteleres, hotels i empreses ETT i multiserveis que incompleixen deixin
d’anunciar-se en espais de Barcelona Activa. I pregunta si ho deixaran de fer.
La Sra. Alcaldessa respon que l’Ajuntament ha treballat en un marc molt més
ampli com és la Llei de contractació pública i social, i ara amb el projecte del segell
de qualitat a l’ocupació, previst en l’estratègia per l’ocupació de Barcelona, que
preveu que les ofertes de feina a Barcelona Activa han de complir les condicions de
treball segons conveni. Destaca que un dels projectes previstos és que les
empreses que participin en les campanyes informatives de Barcelona Activa tinguin
el distintiu de qualitat ocupacional. Afegeix que si es detecten incompliments es
traslladaran a l’òrgan competent i amb capacitat d’inspecció.
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Ratifica la voluntat d’aquest ajuntament de treballar només amb les empreses
que compleixin els convenis laborals.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal d’ERC:
Únic.- Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès al Plenari del Consell
Municipal en data 1 d'abril de 2016 amb el següent contingut: Que el Govern
municipal es comprometi a replantejar l'estacionament del servei d'autocar de la
línia Barcelona- La Roca Village, amb l'objectiu de reubicar-ne el punt de sortida i
arribada a una de les estacions d'autobusos de la ciutat.
La Sra. Capdevila destaca la gran activitat turística de la ciutat Barcelona i els
fluxos que se’n deriven; això no obstant, indica que ara com ara el debat d’accions
a determinar està molt focalitzat en qüestions com l’allotjament, mentre que
gairebé ignora aspectes cabdals com la mobilitat del turisme. En aquest sentit,
recorda que el centre comercial La Roca Village té un servei d’autocar que efectua
el transport directe d’anada i tornada des del carrer Casp 34 i el passeig de Gràcia,
6, ambdós punts molt cèntrics de la ciutat.
Posa de manifest que, tot i haver estat acceptat el prec del seu grup que instava
a replantejar la ubicació d’aquestes parades, no s’ha donat compliment a la
iniciativa, atès que continuen als mateixos llocs, motiu pel qual formula aquesta
pregunta de seguiment.
La Sra. Vidal confirma que s’hi està treballant, i s’han iniciat els tràmits amb el
Servei territorial de la Generalitat de transports de Barcelona, que és a qui
correspon la gestió d’aquestes línies particulars, i també amb BSM, l’empresa
municipal que gestiona l’estació del Nord, amb la intenció de traslladar a aquest
indret l’origen i final de la línia esmentada.
Apunta que com totes les qüestions que impliquen posar d’acord diferents
estaments administratius i concessionaris privats els tràmits no són àgils.
Assegura, però, que estan treballant per arribar a una solució al més aviat
possible. Precisa que aquesta solució passa per traslladar les parades de Casp i del
passeig de Gràcia a l’estació del Nord, que és l’espai adequat per ubicar la
Barcelona Shopping Line, atesa la seva bona connexió amb la xarxa urbana de
transport públic, alhora que minimitza l’impacte a l’espai públic que ara suposen
aquestes parades d’una línia eminentment turística.
La Sra. Capdevila agraeix la resposta, tot i que considera que nou mesos és
molt de temps per estar en la fase de gestions encara.
Per tant, demana que ho expliquin a les associacions de comerciants,
directament afectats per aquesta línia que implica competència deslleial. Manifesta
que recullen el sentiment d’aquestes associacions i demanen que agilitin el trasllat
de les parades a l’estació del Nord.
E) Mocions
F) Declaració Institucional
Única.- El dret a vot dels i les joves d’entre 16 i 18 anys és una reivindicació
històrica del moviment juvenil i compta amb el recolzament de l’European Youth
Forum, impulsor de la campanya “Vote at 16”, del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya (CNJC) o del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).
Aquesta reivindicació es basa en la necessitat d’implicar les persones joves en la
política i la presa de decisions democràtiques, amb l’objectiu de posar fi al fet
insòlit que persones que tenen el dret a treballar i al matrimoni, responsabilitats a
nivell penal, l’obligatorietat de pagar impostos o el ple consentiment en
tractaments mèdics, no puguin exercir un dret bàsic com és el del sufragi actiu.
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A més, aquesta demanda respon a les directrius fixades a la Resolució 1826 del
Consell d’Europa sobre l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció d’edat
per votar als 16 anys, aprovada el 2011. Al text, s’instava als diferents estats a
permetre el dret a vot a partir d’aquella edat per tal que l’evolució demogràfica a la
UE, que tendeix a l’envelliment de la població, no comporti la marginació del
col·lectiu juvenil del sistema democràtic. Un mandat que ja apliquen alguns estats
europeus com Àustria, Eslovènia i Noruega, així com diversos lands alemanys.
A Catalunya, el 2013 el Parlament va aprovar una Proposta de Resolució en la
que s’apostava per “avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 anys” i
també es va incloure el sufragi als joves d’entre 16 i 18 anys a la Llei 10/2014 de
Consultes Populars. El passat mes d’abril, el Congrés dels Diputats va aprovar la
presa en consideració d’una Proposició de Llei d’ERC que pretenia rebaixar l’edat
electoral als 16 anys. La mateixa proposta va ser rebutjada el passat 22 de
novembre pel bloqueig del Partit Popular i Ciutadans.
Per tant, cal continuar reivindicant aquest dret bàsic, que dóna compliment a les
directrius del Consell d’Europa, empodera els joves en l’àmbit polític i millora el
sistema democràtic.
Per tot això, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
Primer – l’Ajuntament de Barcelona aposta per avançar en el reconeixement del
dret a vot als 16 anys amb l’objectiu de millorar la qualitat del sistema democràtic
i reconèixer un dret bàsic com és el del sufragi actiu a les persones joves d’entre
16 i 18 anys.
Segon – Instar el Govern espanyol a reformar la Llei Orgànica 5/1985 de Règim
Electoral General per tal d’ampliar el dret de sufragi actiu als i les joves a partir
dels 16 anys.
Tercer – Instar el Govern de la Generalitat a incloure el dret a vot als 16 anys en
futurs projectes de Llei Electoral de Catalunya.
Quart – Fer arribar aquest acord al Govern espanyol i al Govern de la
Generalitat, així com al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).
S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida per la Sra.
Benedí, amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte els
de Ciutadans i del Partit Popular.
Abans de concloure la sessió, la Sra. Alcaldessa desitja bones festes a tots els
membres del consistori.
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
quinze hores i trenta minuts.
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Acords
Acords de la sessió de 27 de gener de 2017.
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2016.
C) Part Decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, que
aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el Tram II de la
línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.
2. Ratificar l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 2016,
relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya a títol de compravenda de les
finques situades a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 247, i identificada
registralment com a finca núm. 12301 de la secció 2 del Registre de la Propietat
núm. 14 dels de Barcelona, i com a finca 11795 de la secció 5 del Registre de la
Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 19.X, identificada
registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del Registre de la
Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà 39.I., identificada
registralment com a finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre de la Propietat
núm. 14 dels de Barcelona, en virtut del conveni signat el 27 de desembre de 2016
amb la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 11 punt 1
apartat p) de la llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta Municipal i l’article
30, segon punt 22 del reglament orgànic municipal.
3. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a
soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els
acords següents: Primer.- Designar el Sr. Xavier Monge Profitós membre del
Consell d'Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en
substitució del Sr. Gerard Solé Segú. Segon.- Establir que el termini de designació
del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens
perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial.
Tercer.- Facultar indistintament el President i el Secretari del Consell
d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el
nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva
inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas
necessari.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
4. Aprovar definitivament el Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025; restar
assabentat dels informes dels Consells Plenaris dels Districtes; resoldre les
al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública d'acord amb els
informes jurídics que figuren a l'expedient i que es donen per reproduïts; i publicar
el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

983

984

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ
5. Ratificar el decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel qual es
resol desestimar la sol·licitud de concessió de la medalla d'honor al sofriment en la
categoria de bronze, formulada per anonimitzat LOPD , agent de la Guàrdia Urbana
de Barcelona, núm. de matrícula 26333, atès que, d'acord amb els informes que
figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència dels requisits establerts als
articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la
Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17
de setembre de 1976.
6. Atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció
d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la
categoria d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni
nota desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb el que disposa
l’article 4.2.b) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la
Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976.
7. Atorgar la medalla d’Honor al mèrit als membres del Servei d’Extinció
d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la
categoria de bronze, per l’acreditació de fets de transcendència pública o
importància pràctica pels fins propis del servei, d’acord amb el que disposa l’article
4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia
Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976.
8. Atorgar la medalla d’Honor al mèrit, en la categoria de bronze, i a títol
honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvament de Barcelona que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit
notablement per la seva actuació en favor de l’esmentat servei, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional del vigent Reglament d’Honors i Recompenses
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de
setembre de 1976.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
9. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a
soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals,
SA, els acords següents: Primer.- Designar l’Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell
Vicepresident
del
Consell
d’Administració
de
la
Societat
Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució de la Ima. Sra. Mercedes Vidal
Lago que restarà com a membre de l’esmentat Consell d’Administració. Segon.Designar el Sr. Anton M. Salvado Cabre membre del Consell d'Administració de la
Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució del Sr. Manuel
Valdés López. Tercer.- Establir que el termini de designació del conseller que es
nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Quart.- Facultar
indistintament la Presidenta i el Secretari del Consell d'Administració per
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors,
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.
10. Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el
termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per
a fer efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial
d’actuació del Consorci, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, en sessió de 13 de juliol de 2016. Publicar el present acord i el text de l a
modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal.
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11. Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de 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, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016. Publicar el present acord
i el text de l a modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal. Facultar
indistintament, el President i el Secretari de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA (BIMSA) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la
plena efectivitat d’aquest acord.
12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments
d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament
temporal i habitatges d’us turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal,
amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de
l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.
13. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de la Modificació del Pla General
Metropolita per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona,
d’iniciativa municipal; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la
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; trametre
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
14. Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que aprova el
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de
Barcelona; que autoritza i disposa la despesa a favor de la Generalitat de
Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front a les despeses derivades del
conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix document del
pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 6.677.152,51 euros,
amb el següent desglossament: import net 5.518.307,86 euros; tipus impositiu del
21 % d'IVA, i import de l'IVA de 1.158.844,65 euros. L’esmentada consignació
queda supeditada al crèdit que autoritzin els pressupostos municipals per a
l’exercici de l’any 2017; i que faculta en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del present conveni i dels
actes que se'n derivin.
Districte d'Horta-Guinardó
15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector
S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del
Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; requerir el promotor per tal
que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la notificació
del present acord, constitueixi la garantia de 16.800,00 euros, corresponent al
12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes
establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de
modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació d’aquest acord; i
notificar l’acord adoptat als promotors del Pla.
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16. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos
dels nous equipaments (7A), i l’ordenació de les edificacions i volumetries, a
l’àmbit del recinte de la Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els ajustos 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.
Districte de Nou Barris
17. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de l’ús i ordenació de
l’equipament situat al carrer de la Jota, núms. 72-74 i carrer de Malgrat, núms.
64-66, promogut per Inmocabec, CB, 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.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) 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. El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal presenti, en
el termini dos mesos, un pla que contempli els recursos humans (agents de la
Guàrdia Urbana i Agents Cívics) i materials necessaris, amb l'objectiu d'evitar
l'increment d'incidències i queixes veïnals a l'espai públic.
Del Grup Municipal de C’s:
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: a) Que el Govern municipal impulsi,
dins del grup de treball paritari entre Generalitat i Ajuntament, l'elaboració d'un Pla
Director Portuari que determini els futurs usos del Port Olímpic, a més de les obres
que són necessàries per a la millora i l'adequat manteniment de les instal·lacions, i
l'establiment d'un règim d'utilització que garanteixi la seva viabilitat econòmica i
l’augment de la rendibilitat social. L'Ajuntament vetllarà per que durant l'elaboració
del Pla es tinguin en compte, entre d’altres, els aspectes següents: 1. Participació
dels actuals operadors i treballadors del Port Olímpic a la definició de les
actuacions de millora i la reordenació dels espais i les activitats, conjuntament amb
experts i veïns. 2. Consens amb els veïns i agents econòmics de la zona. 3.
Sostenibilitat econòmica. 4. Millora de la mobilitat sostenible. 5. Ampliació de
l'espai públic destinat a l'ús ciutadà. 6. Millora de la qualitat dels espais d'oci
públic. 7. Promoció dels usos esportius de forma prioritària. 8. Prioritzar la
continuïtat de les concessions actualment gestionades per les entitats sense ànim
de lucre. b) Informar periòdicament en el marc de la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat dels avenços de l’exposat als punts anteriors per tal de
facilitar el seguiment del present conveni per part de tots els grups municipals.
Del Grup Municipal d’ERC:
3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal impulsi els
instruments urbanístics necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat de tanteig i
retracte, en edificis sencers I solars, I en aquests últims delimitar les àrees
d’aplicació.
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Del Grup Municipal de la CUP:
5. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona posi
en marxa una aplicació informàtica que garanteixi la fiscalització municipal de les
condicions de treball de les empreses contractistes de l'Ajuntament i de les seves
empreses, instituts i organismes autònoms, així com el compliment en matèria
laboral dels contractes atorgats, els convenis col·lectius i la legislació laboral
general, i poder així adoptar les mesures legals i/o contractuals oportunes. 2. Que
el sistema inclogui la presentació de la documentació relativa als contractes
laborals, les altes i baixes a la seguretat social, les cotitzacions i nòmines de totes
les persones assignades total o parcialment a l'execució del contracte amb
l'Ajuntament de Barcelona. 3. Que el programari es desenvolupi amb codi obert i
lliure, si és tècnicament i econòmicament factible, per tal que pugui ésser utilitzat i
adaptat per altres administracions públiques d'acord a les seves necessitats. 4.
Que el govern presenti un informe de seguiment de l’estat d’evolució del
desenvolupament de l’aplicació en el termini de 6 mesos, que inclogui
necessàriament la justificació de les solucions tècniques adoptades, el calendari
d’execució, l’estructura I el funcionament previst, per tal de posar-la en marxa
durant el 2018.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Es fa constar que les Proposicions amb contingut de Declaració institucional que
es transcriuen a continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del
govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal de PSC:
Única.- El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar al Parlament de
Catalunya a garantir que la futura Llei de Comerç, Serveis i Fires respecti el règim
especial comercial reconegut legalment i normativa a la ciutat de Barcelona, així
com la integritat i la forta identitat d’un model comercial propi que es fonamenta
en el treball i la complicitat amb un sector que genera riquesa i ocupació alhora
que ajuda a la cohesió dels nostres barris. - Defensar l’autonomia de l’Ajuntament
de Barcelona i posar-la al servei d’un model de comerç de proximitat i de qualitat
que ha esdevingut tot un referent arreu i que ajuda tant al benestar ciutadà, la
cohesió social i l’equilibri territorial com a la projecció de la ciutat. En aquesta línia,
reclamar que es respecti i reconegui l’especificitat que atribueix la Carta Municipal
a la ciutat en matèria de comerç, així com el propi marc competencial que aquesta
li reconeix a Barcelona. - Reivindicar el paper de les administracions locals a l’hora
d’enfortir els models urbans, com per exemple els Business Improvement District
(BID) o les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU) que garanteixin la
seva participació activa i de coresponsabilitat en la presa de decisions que els hi
afecten en virtut del principi de subsidiarietat i la necessària observació dels
preceptes que emanen de l’aplicació dels nous marcs normatius establerts a nivell
autonòmic, estatal i europeu.
F) Declaracions Institucionals
1. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Donar suport exprés a la
Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04155. Segon.- Que l'Ajuntament de Barcelona
rebi a la Plataforma de víctimes de l’Alvia 04.155, per conèixer les seves demandes
i reivindicacions. Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que encarregui a una
comissió d'experts i tècnics independents la recerca dels fets ocorreguts. Quart.Sol·licitar al Govern de l’Estat l'obertura d'una comissió d’investigació en seu
parlamentària per esgrimir possibles responsabilitats polítiques.
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Seguir refermant el esforços i
compromisos amb les polítiques de cooperació incrementant els recursos
econòmics i possibilitats d’incidència destinats a les entitats i ONG que treballen
sobre el terreny per millorar les condicions de vida dels refugiats als camps del sud
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d’Europa. Segon.- Instar al Govern Espanyol a un major compromís en el territori
per oferir ajuda humanitària als refugiats. Tercer.- Instar a la Unió Europea i les
Agències Internacionals a coordinar de manera urgent una intervenció global per
tal de garantir les mínimes condicions necessàries pels refugiats, tenint en compte
a les ciutats, que són les que sovint estan en primera línia de l’assistència i la
protecció dels més vulnerables. Quart.- Comunicar el present acord a la Unió
Europea al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya.
3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.-Instar al Govern espanyol a
establir de forma immediata el procediment a seguir –mitjançant un mecanisme
ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, que garanteixi la protecció dels consumidors,
evitant que la càrrega del procés recaigui en els clients afectats- per tal que les
entitats financeres facin efectiu el compliment de la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016 i en
aquest sentit, procedir a modificar el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo,
aprovat pel Govern de l’Estat, per tal d’adequar-lo plenament a la Sentència.
Segon.- Instar al Banc d’Espanya a definir els mecanismes obligatoris per tal que
els bancs implicats facin efectiu el compliment de l’esmentada sentència i informin
de forma perceptiva a cadascun dels clients afectats dels drets que els corresponen
durant el primer semestre del 2017. Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya,
en cas que no es faci efectiu el retorn immediat dels diners a retornar, a impulsar
mecanismes de mediació efectius entre els clients afectats i els bancs implicats en
el procés. Quart.- Instar al Govern Espanyol i a la Generalitat de Catalunya a
articular mecanismes de coordinació i cooperació amb les associacions de persones
consumidores i usuàries i plataformes d’afectats per la hipoteca per tal que puguin
participar de la supervisió de que el procés de retorn es desenvolupa de manera
efectiva i el més àgil possible. Cinquè.- Instar al Banc d’Espanya a establir el
mecanisme per a supervisar i, i en el seu cas, sancionar, a aquelles entitats que
incompleixin l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016. Sisè.- Instar a l’Agència Catalana de
Consum, conjuntament amb la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC), a realitzar de forma urgent una campanya de difusió del dret de les
persones afectades per les clàusules sòl que se’ls retorni les quantitats
indegudament pagades per aquest concepte. Setè.- Instar al Govern Espanyol a
retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 20/2014, de 29 de desembre, de
modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya,
per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits
i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, del
Parlament de Catalunya, en la mesura que protegeix els drets del consumidor i
regula les clàusules sòl, per impedir que fossin abusives, en línia amb el que
estableix la legislació comunitària.
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COMISSIÓ DE GOVERN
Actes
Acta de la sessió d’1 de desembre de 2016, aprovada el 15 de desembre
de 2016
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
dia 1 de desembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, Laia
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les
Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez
Castaño, Josep Ma. Montaner Martorell, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i
Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i
Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados,
l’Ima. Sra. Regidora Mercedes Vidal Lago i l’Im. Sr. Regidor Eloi Badia Casas.
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou
hores i trenta minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 24 de novembre de
2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la
propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part Decisòria / Executiva
a)Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. Nomenar en l’exercici de les competències reservades al Plenari del Consell
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades
municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, Barcelona Activa, SAU, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA,
Barcelona Gestió Urbanística, SA i Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna
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d’elles per als exercicis 2016, 2017 i 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL.
Nomenar, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors dels
seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2016 i 2017 i 2018 a FauraCasas Auditors-Consultors, SL. Revocar, com a soci únic de la societat privada
municipal
Barcelona
Cicle
de
l’Aigua,
SA,
el
nomenament
de
PricewaterhouseCoopers Auditores, SL i Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría, SA conjuntament, com auditors dels seus comptes anuals per a
l’exercici 2016, i nomenar auditors dels seus comptes anuals per als exercicis
2016, 2017 i 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. Condicionar la plena
efectivitat d’aquests acords a la formalització del contracte d’acord amb el
procediment establert en la clàusula 14.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars de la licitació.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
2. Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a la
Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de
la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a la llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administrativa i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, segons consta en
l’expedient administratiu annex.
3. Acceptar de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de l’exercici
de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes
alcohòliques, en l’àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i
assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència,
competència atribuïda a aquesta Agència per la Llei 22/1998, de 30 de desembre,
de la Carta municipal de Barcelona. La delegació abasta la incoació, instrucció i
resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin
en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciós-administrativa,
i la gestió i el cobrament de les sancions imposades. Les condicions d’aquesta
delegació s’estableixen en l’Annex d'aquest acord, formant part integrant del
mateix; establir que les resolucions administratives que s’adoptin per delegació
han d’indicar aquesta circumstància.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ
4. Resoldre les al·legacions formulades a la revisió del contracte programa entre
l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, aprovada
inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció en sessió de 20 de juliol de 2016, en els termes que resulten
de l’informe que obra en l’expedient; aprovar definitivament la revisió del
contracte programa entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 2014-2017 dels Serveis públics
de televisió i ràdio locals de Barcelona, d’acord amb el text que obra en l’expedient
i s'incorpora com annex a aquest acord; formalitzar-lo mitjançant document
administratiu, a subscriure amb el legal representant d’ICB, SA; i notificar el
present acord al Consell d’Administració d’ICB, SA i al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
5. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial en els termes que
figuren a l'expedient i aprovar definitivament la modificació de l’article 8 del
Reglament d’Organització i funcionament del serveis públics de televisió i ràdio
locals de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de
2008 i modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa
de l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora “Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, SPM”, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex; publicar el
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text íntegre d'ambdues modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en la Gaseta Municipal.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
6. Ratificar, d’acord amb les competències d’aquest Consell Municipal com a
òrgan de contractació, en virtut de l’article 11.1.r de la Carta Municipal de
Barcelona, el Decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2016 relatiu a la incoació de
diligències prèvies per possible incompliment del contracte de serveis de neteja de
l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre,
del següent tenor literal: incoar expedient administratiu de diligències informatives
prèvies, de conformitat amb l’article 55 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per tal
d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el possible
incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de Neteja de l’espai públic
i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, Zona Centre, FCC
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Nomenar instructor de les actuacions
al Sr. Carles Vázquez González, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i
secretària a la Sra. Sílvia Vèrnia Trillo. Ordenar a l’instructor l’impuls de les
diligències, amb la realització de qualsevol tràmit, petició o prova que resultin
necessaris per dictaminar sobre els fets, les possibles responsabilitats i la
procedència d’incoació de l’expedient que resulti oportú.
Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó Districte de Sant Martí
7. Aprovar provisionalment de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la incorporació al sistema
d'Habitatges Dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x,
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11, i els carrers Arenys 79-89, avinguda
Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, Ciutat de Granada 95-97, Veneçuela 96-106, i
Alts Forns, 84-86, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència
l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord;
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna
la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal.
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes a les Comissions
d) Compareixences Govern municipal
C) Part Decisòria / Executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les
diferents Comissions del Consell Municipal.
a) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. Ampliar l’objecte de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de l’edifici
situat al carrer de Ripoll núm. 25 atorgada a l’Associació Ca la Dona, per acord de
la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 21 de març de 2012, en 972,95
m2 útils la superfície que actualment ocupa, i en conseqüència modificar les
clàusules relatives a l’objecte i al cànon del Plec de clàusules reguladores de la
concessió, mantenint inalterades la resta de les condicions reguladores; sotmetre
l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d’aprovació inicial a definitiva; formalitzar la modificació mitjançant addenda
al contracte de concessió; i facultar l’Alcaldia per a realitzar totes les actuacions
encaminades a la concreció, clarificació i execució del present acord.
2. Resoldre per mutu acord, la concessió de l'ús privatiu de domini públic, de la
finca de propietat municipal coneguda com a Antiga Fàbrica de Gas (carrer Ginebra
cantonada Salvat Papasseit), atorgada a l’Associació Futur Sostenible, aprovada
per acord del Consell Plenari, en sessió de 16 de juliol de 1999 i modificada per
acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial, en sessió de
12 de juliol de 2006, d’acord amb les condicions dels documents annexos, que
s’aproven; i facultar l’Alcaldia per a la resolució de les conseqüències econòmiques
que se’n puguin derivar.
3. Resoldre, de mutu acord, el dret real de superfície constituït respecte de la
finca situada al carrer de la Residència núms. 14-16 a favor de l'Hogar Centro
Castellano y Leonés; aprovat per acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del
Consell Municipal, en sessió de 17 de juliol de 2009; retornar a favor de
l’Ajuntament de Barcelona totes les edificacions i instal·lacions; formalitzar
l’extinció en escriptura pública; inscriure-la en el Registre de la Propietat; i facultar
l’Alcaldia per a realitzar les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
4. Constituir un dret real de superfície a favor de l'Hogar Centro Castellano y
Leonés de Catalunya (NIF G08575680) respecte dels locals 1, 2, 3 i 4 de la finca
del passeig de Torras i Bages núms. 139-141, per un termini de setanta cinc anys i
amb caràcter onerós, per a la gestió d’un equipament cultural i recreatiu, d’acord
amb les condicions del document annex, que s'aproven; sotmetre l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; acceptar la cessió gratuïta
atorgada per l’esmentada entitat de la part indivisa de la finca resultant FR3A del
Projecte de reparcel·lació de la UA del Pla especial de reforma interior de les zones
de remodelació a l'entorn dels carrers de Lanzarote i de la Residencia; formalitzar
aquestes operacions en escriptura pública; inscriure-les 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.
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
5. Aprovar per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 107.1 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, la modificació del contracte número
12003218 que té per objecte la gestió del servei de teleassistència domiciliària
adreçat a les persones grans o persones amb dependència i/o discapacitat, de
conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel Departament de Gent Gran
el 14 de novembre de 2016, per un import de 337.596,59 euros, IVA inclòs
(324.612,11 euros corresponen a l’import net i 12.984,48 euros a l’IVA al 4%), per
al període comprès entre el 20 de desembre i el 31 de desembre de 2016, amb un
increment de l'1,6816% respecte de l’import d’adjudicació del contracte, degut a
que s’ha produït una inadequació de la prestació contractada per satisfer les
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, consistent en una reducció del
nombre de suspensions durant el mes de desembre de 2016 que genera un gran
augment en l'import a facturar durant aquest mes. Ampliar l’autorització i
disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 337.596,59
euros, IVA inclòs, a favor de la unió temporal d’empreses Televida-Tunstall, amb
NIF núm. U65919466, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en el document
comptable. Requerir el contractista per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva
per un import de 16.230,61 euros; i comparegui per formalitzar la modificació del
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de
Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ
6. Iniciar l'expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat
d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius per al servei de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000
quilòmetres, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb
núm. de contracte 16003999, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost màxim de licitació de 871.192,80 euros,
IVA inclòs, i a la vista de l’informe de necessitat i idoneïtat que figura a l’expedient.
Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte. Convocar la licitació per a la seva adjudicació. Autoritzar la despesa de
la quantitat esmentada, de la qual 719.994,06 euros, corresponen a l’import net, i
151.198,74 euros, a l’IVA al 21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels
pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, autorització sotmesa
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les
obligacions derivades d’aquest contracte a l’exercici corresponent.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
7. Aprovar l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure competència
consistent en la comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa
pública Tractament i Selecció de Residus, SA. Ratificar el decret d’Alcaldia, de 22
de setembre de 2016, que nomena la Comissió d’estudi encarregada de la redacció
de la corresponent memòria justificativa. Aprovar inicialment la memòria que
contempla la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de
l’operació. Sotmetre l’esmentada memòria justificativa i l'expedient a informació
pública durant el termini de 30 dies hàbils.
8. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la societat amb participació
majoritària municipal Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA). Sotmetre a
informació pública l'acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta
dies.
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9. Excloure de la licitació del contracte núm. 16002053, que té per objecte el
servei de Manteniment de pavimentació de les calçades de la ciutat de Barcelona
(2017-2020), Lot 1 i Lot 2, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats
particulars d'inserció al mercat laboral, les proposicions presentades per Innova
Coptalia, SAU i la Ute Copcisa, SA-Pabasa Euroasfalt, SA per haver inclòs
informació de l’oferta en el sobre núm. 1; la d’Aglomerats Girona, SA per no
presentar correctament el Document Europeu Únic de Contractació. EXCLOURE de
la licitació del contracte les proposicions presentades pels següents licitadors, per
estimar que no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic: Lot 1: Acsa Obras e Infraestructuras, SAU;
Sorigue, S.A.U.; Rogasa Construcciones y Contratas SAU; Ute: M i J Gruas, SA Asfaltos y Cnes. Elsan SA; Ute Papsa Infraestructuras. SA – Agrupación Guinovart
Obras y Serv. Hispania, SA; Ute Jose Antonio Romero Polo, SAU - Ohl
Construccion, Contratas y Ventas, S.A.; Fcc Construccion, S.A.; Amsa, Agusti i
Masoliver, SA; Construcciones Deumal, S.A.; Ute Constructora de Calaf, SAU Tecnologia de Firmes, SA; Ute Asfaltos Augusta, SL - Construcciones Rubau, SA,
Fcc Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.; i Ute Construcciones Barcinofertres. Lot 2: les mateixes proposicions que en el lot 1, a excepció de la Ute
Papsa-Agrupació Guinovart Obras y Serv. Hispania, SA. Adjudicar el contracte
16006080 Lot 1, per un import de 14.018.532,48 euros, IVA inclòs, amb una baixa
del 32,10% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració
i classificació continguda en l'expedient a “Sorigué Acsa Conservación de
Infraestructuras, SA”, amb NIF A85110294, i d'acord amb la seva proposició, en
ser considerada l'oferta més avantatjosa; adjudicar el contracte 16006085 Lot 2,
per un import d'11.296.003,48 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 32,20% sobre
els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a la Ute “Papsa Infraestructuras, SA-Agrupación
Guinovart Obras y Serv. Hispania, SA”, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa; disposar a favor dels adjudicataris les
esmentades quantitats amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen
en aquest mateix document. 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 al Sr. Albert Moreno Álvarez, Cap del Departament de Pavimentació.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
10. Aprovar inicialment de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit de Les Planes,
d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini de tres mesos; suspendre de
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb
les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la
tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificació d’obra nova, ampliació de construccions, moviments de terres i de
declaracions d’innecessarietat de parcel·lació, en l’àmbit de Les Planes, delimitat i
grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3
de l’esmentat article 73 del TRLU; determinar a l’empara de l’article 74.1 de
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a
comptar des la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’aquest
acord; precisar de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, que no obstant això, es podran tramitar els instruments de
planejament o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent, que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment.
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Districte de Sant Martí
11. Aprovar inicialment de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de la
plaça de les Glòries, entre els carrers de Castillejos, Bolívia, BadajozIndependència i Consell de Cent, d’iniciativa municipal, i exposar-lo al públic el
termini d’un mes.
b) Proposicions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que
seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat retirant el punt 10.
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Informe
1. Mesura de Govern sobre el desenvolupament de l'Estratègia Territorial de
Barcelona Activa en l'àmbit de l'Ocupació.
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ALCALDIA
2. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la
Xarxa d’Emergències i Seguretat de Catalunya, subscrit en data 26 de setembre de
2005. Autoritzar i disposar la despesa vinculada a aquest conveni a favor de la
Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per l’import de 2.669.897,50
d’euros, d’acord amb el que es determina en l’annex 1 de l’Addenda, sobre
condicions econòmiques, amb càrrec a la partida 0401 45001 13211 del
pressupost de 2016, l'abonament del qual s'ha de fer per compensació amb altres
deutes de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona.
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
3. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de
l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa
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normativa següent: I. Memòria Preliminar avantprojecte de llei de Territori de la
Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels Serveis
Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació del
present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal sobre cada
iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria del Mar Moreno
Franco (mat. 804705), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina,
amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM
Nenes i Nens de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el
lloc de treball de Tècnica 5-80.50.SE.10, i l’activitat privada al Centre d’Esplai
Druida, com a monitora de lleure. La dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emma Planas Ferrer (mat.
805495), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM El
Tramvia Blau de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el
lloc de treball de Tècnica 5-80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte propi, com
a Arquitecte Tècnic. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat
de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
6. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Glòria Elena Rendón Toro
(mat. 26761) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria de tècnica superior de gestió, amb destinació a la Direcció d’Atenció i
Acollida a Immigrants de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3,
i una segona activitat en el sector públic com a experta en integració d’immigrants
al Centre Internacional per al Desenvolupament de Polítiques Migratòries (ICMPDInternational Centre for Migration Policy Development). L’article 3 i següents de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques estableix els supòsits d’excepció al principi general
d’incompatibilitat per desenvolupar dos llocs de treball en el sector públic, i entre
aquests supòsits es contemplen les activitats incloses en l’article 6. L’article 6 de la
citada llei estableix que excepcionalment podrà autoritzar-se la compatibilitat per
l’exercici d’activitats d’investigació de caràcter no permanent o d’assessorament
científic o tècnic en supòsits concrets que s’acrediti per l’assignació de l’encàrrec
en concurs públic, o per requerir especials qualificacions que només ostenten
persones afectades per l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. En el present cas,
l’assessorament tècnic es durà a terme en el supòsit concret del marc del Projecte
Migration EU eXpertise “MIEUX” a través del Centre Internacional per al
Desenvolupament de Polítiques Migratòries, per l’any 2017 i en horari no
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
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compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la citada Llei 53/1984, en la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
7. Ratificar el decret aprovat per la Gerència Municipal el 13 de setembre de
2016, pel qual s'inicia el present expedient, s'aproven les actuacions preparatòries
i el plec de clàusules administratives particulars, es convoca la licitació i s'autoritza
la despesa. Excloure de la licitació a les empreses Arcadi Pla, SA (amb NIF A17022344), Rehac, SA (amb NIF A58578048), i Construcciones y Servicios Faus,
SA (amb NIF A58869892), per no considerar-se suficients les al·legacions
efectuades a requeriment d’aquest Ajuntament, segons el procediment establert a
l’article 152.3 del TRLCSP, per justificar la seva oferta, incursa en presumpció de
ser anormal o desproporcionada. Adjudicar el contracte núm. 16003929, que té
per objecte les obres de reforma de la planta tercera de la casa gran de
l'Ajuntament de Barcelona, en la façana de Sant Jaume, per un import de
558.330,88 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a Construccions i Instal·lacions Rin, SA, amb
NIF A08254740, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 461.430,48 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 96.900,40 euros. Requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica, de la Gerència de Recursos. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
8. Anul·lar, per baixa licitatòria, part de l'autorització de despesa del contracte
número 16003929 que té per objecte les obres de reforma de la planta tercera de
la Casa Gran de l'Ajuntament de Barcelona, en la façana de Sant Jaume, per un
import de 177.089,15 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document.
9. Prorrogar el contracte número 13001895 que té per objecte el Servei de
recepció d'alarmes i els serveis de manteniment dels sistemes de detecció
d'incendis, alarmes de seguretat, càmeres i/o circuits tancats de TV dels edificis
adscrits als 10 Districtes i vàries Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, pel
període entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 per un import de
565.073,80 euros IVA inclòs, un cop aplicada l'actualització de preus corresponent
a l'import de la primera pròrroga, consistent en un -0,425 % i a l'empara del que
estableixen els articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
i la clàusula tercera del plec de clàusules administratives. Autoritzar i disposar
l'esmentada despesa a favor d'Industrial y Privada, SA (SEVIP, SA) Sociedad
Española de Vigilancia, NIF A08826745 d'acord amb la seva proposició i amb
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document amb el
següent desglossament: pressupost net 467.003,14 euros, tipus impositiu del 21%
de l'IVA i import de l'IVA de 98.070,66 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l'actual.
10. Prorrogar, per un període que va des de l’1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017, l’acord marc, amb número de contracte 14002257, que té per
objecte la contractació de la prestació de serveis postals demandats per
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l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu sector públic
depenent, adjudicat a l’empresa Unipost SA, amb número de NIF A6269095, en
virtut del que estableix l’art. 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
i la clàusula 3 del plec de clàusules administratives que el regeixen.
11. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document d’1 de desembre de 2016.
12. Autoritzar l’anul·lació parcial de la despesa consignada en la partida
pressupostària 48939/23151/0701 del pressupost 2016 per un import de
2.500.000,00 euros relativa a la convocatòria del Programa de subvencions sobre
la quota líquida de l’IBI corresponent al domicili habitual per a famílies amb pocs
recursos, aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 21
de juliol de 2016.
13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb CIF G61336244, per a la
realització del Projecte “Reconeixement, enfortiment i millora de l'impacte del
Tercer Sector Social a la Ciutat de Barcelona”, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 42.729,00 euros. Autoritzar i disposar
la despesa per un import de 42.729,00 euros amb càrrec a la partida 0701-4890343351, distribuïts en 7.545,00 euros per a l’any 2016 i 35.184,00 euros per a l’any
2017, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de La Patronal
del Tercer Sector Social de Catalunya, amb CIF G61336244. Requerir l'entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització
de l’activitat realitzada parcial o total, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. Facultar el primer Tinent
d'Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya relatiu a la determinació conjunta del valor de la finca del
carrer d’Avinyó, núm. 23, mitjançant el procediment d’arbitratge. Facultar el Sr.
Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia per a la seva signatura.
15. Adquirir a títol de compravenda, lliure de càrregues i gravàmens, i en l’estat
d’ocupació actual, a la societat Clamarc BCN, SL (B66558214), la finca situada al
carrer de la Riereta núms. 18-22; aprovar com a preu de la compravenda l’import
de 6.130.000,00 euros; autoritzar, disposar i abonar la despesa, amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària; formalitzar la compravenda, prèvia
cancel·lació d’aquells gravàmens, el manteniment dels quals suposi una càrrega
econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la
Propietat.
16. Transformar en obligació de naturalesa personal de la cooperativa Fem
Ciutat SCCL, garantida mitjançant aval a primer requeriment per import de
2.406.424,00 euros, la condició resolutòria establerta a l’acord de la Comissió de
Govern, de 17 de març de 2016, pel qual es va acordar la permuta amb aquesta
cooperativa de la finca del carrer Aneto núms. 16-20, per una contraprestació
consistent en el lliurament a la Corporació d’un equipament a construir en la part
de la dita finca, com consta al punt 4.2 de l’escriptura de permuta autoritzada pel
Notari de Barcelona Ricardo Manén Barceló l'11 d’abril de 2016, número de
protocol 2.631 i, com a conseqüència, donar consentiment a la cancel·lació
registral de l’esmentada condició resolutòria; i modificar, en tot el que calgui,
l’esmentada escriptura de permuta, per tal de donar compliment al present acord.
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17. Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat Fundació Bancària Caixa
d’estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (CIF núm. G58899998), la finca
situada al carrer Andrade núms. 184-196; aprovar com a preu de la compravenda
l’import d’1.361.498,65 euros; autoritzar, disposar i abonar la despesa amb càrrec
a la corresponent partida pressupostària a favor de l’entitat propietària; formalitzar
la compravenda en escriptura pública, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el
manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació
municipal; i inscriure-la en el Registre de la Propietat.
18. Aprovar l’expedient núm. 3-141/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 2.008.900,00 euros,
per atendre despeses de la compra de l’edifici seu actual del Teatre Tantarantana i
despeses d’activitats dels grans equipaments culturals de la ciutat, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta
a l’expedient, referència comptable núm. 16102891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.
19. Aprovar l’expedient núm. 3-156/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de diversos Ingressos corresponents a la Subvenció del projecte
ESABIC per a atendre despeses de les empreses instal·lades a la incubadora ESA
BIC, d’import 342.500,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 16112195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
20. Aprovar l’expedient núm. 3-157/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 671.158,00 euros,
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16112191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
21. Aprovar l’expedient núm. 3-158/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
derivat de diferents tipus d’ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per
al fons de foment del turisme (aportació extraordinària segons Conveni d'11 de
desembre de 2015 i ingressos de l’exercici 2016 per la recaptació de l’IEET en el
primer trimestre de 2016) per finançar Projectes Municipals en matèria de
Turisme, per un import total de 141.705,00 euros, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable 16112295; i publicar aquest acord a la Gaseta
Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
22. Aprovar l’expedient núm. 3-159/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 510.502,21 euros,
per atendre transferència de crèdit al Patronat Municipal de l’Habitatge de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16112391; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
23. Aprovar els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats
pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre
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estades en establiments turístics (IEET) per import total d'1.216.067,22 euros:
Conceptualització Pla de dinamització vil·la romana del Pont del Treball digne, per
import de 5.780,00 euros. Producte de divulgació dels atractius del Casc Antic del
Districte, accessible en Braille, lectura fàcil i pictogrames, per import de 5.000,00
euros. Plànol turístic i comercial de Les Corts, per import de 20.000,00 euros.
Senyalització vianants Putxet i Farró, per import de 63.511,69 euros. Millora de
l'experiència turística en l'entorn de Sagrada Família, per import de 56.541 euros.
Servei d'intèrpret en l'oficina conjunta de denúncies de la Barceloneta, per import
de 58.668,66 euros. Pla ordenació Turó Rovira: Gestió sostenible i agents cívics,
per import de 32.194,80 euros. Programació artística Grec 2017, per import de
300.000,00 euros. Murals capella Sant Miquel. Monestir de Pedralbes, per import
de 250.000,00 euros. Redacció avantprojecte Centre Interpretació Fabra i Coats,
per import de 18.000,00 euros. Campanya de comunicació de Barcelona (Turisme
de Proximitat), per import de 386.890,07 euros. Promoció de l'Artticket de
l’aeroport de Barcelona, per import de 19.481,00 euros.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
24. Adjudicar el contracte núm. 16003529, que té per objecte la gestió de
l’equipament integral Meridiana: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment
residencial d’atencions bàsiques i el foment de la inserció laboral de les persones
en risc d’exclusió, per un import 5.646.667,85 euros, IVA inclòs, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Clece, SA,
amb NIF núm. A80364243, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació, segons motivació de l’acta de 9 de novembre de 2016, sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable,
amb el següent desglossament: 5.133.334,41 euros de pressupost net i
513.333,44 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%, d’acord amb els
preus següents: Preu del Servei d’allotjament nocturn i d’atenció socioeducativa i
sanitària: 1.606.825,69 euros, IVA no inclòs. Preu del Servei del Centre de Dia:
1.449.758,94 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei de manutenció i higiene
nocturna i matinal: 8,9341 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei
d’alimentació al migdia: 7,1365 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei
d’higiene diürn (dutxes i rober): 6,6907 euros, IVA no inclòs. Requerir
l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
25. Alliberar la quantitat de 595.489,02 euros de l’autorització de la despesa
aprovada per acord de la Comissió de Govern, en sessió de 21 de juliol de 2016,
per un import de 6.242.156,87 euros, per satisfer les obligacions econòmiques
derivades del contracte de gestió de l’equipament integral Meridiana: servei
d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial nocturn de primera acollida per a
persones sense llar i el foment de la inserció laboral de les persones en risc
d’exclusió social, de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària de
l’esmentat contracte, Clece, SA, amb NIF núm. A80364243.
26. Excloure de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’oferta presentada per ISS Salud y
Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753, per haver emplenat
l’apartat de les millores tècniques i de qualitat, que és un dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, sense respectar el percentatge indicat a la
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clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a les
condicions especials d’execució del contracte, conforme l’argumentació que consta
en l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 2016. Adjudicar
el contracte núm. 16003647, que té per objecte la gestió de 300 places al
menjador social diürn Navas adreçat a persones que es troben en situació
d’extrema pobresa i/o exclusió social i el foment de la inserció laboral de les
persones en risc d’exclusió (Lot 1) durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient,
a l’empresa Eurest Catalunya, SL, amb NIF núm. B58062027, per un import de
3.240.781,43 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos
que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament:
2.946.164,94 euros de pressupost net i 294.616,49 euros en concepte d’IVA al
tipus impositiu del 10%, d’acord amb el preu unitari de servei de menjador social
de 5,6515 euros, IVA no inclòs. 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. Desestimar de conformitat amb els
arguments de la Mesa de Contractació celebrada el dia 8 de novembre de 2016, les
al·legacions presentades pel signant de l’oferta de l’empresa ISS Salud y Servicios
Sociosanitarios, SA, amb NIF A63577753, presentades en el Registre General de
l’Ajuntament de Barcelona el dia 25 d’octubre de 2016 en les quals exposa que en
l’acte públic d’obertura dels sobres 2B es va adonar que a l’hora d’emplenar
l’oferta va cometre un error de transcripció a l’hora d’escriure el percentatge
d’increment i que atesa la seva evidència sol·licita a la Mesa de Contractació el
tingui per esmenat. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports
27. Excloure de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’oferta presentada per ISS Salud y
Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753, per haver emplenat
l’apartat de les millores tècniques i de qualitat, que és un dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, sense respectar el percentatge indicat a la
clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a les
condicions especials d’execució del contracte, conforme l’argumentació que consta
en l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 2016. Adjudicar
el contracte núm. 16003648, que té per objecte la gestió de 230 places al
menjador social diürn Paral·lel adreçat a persones que es troben en situació
d’extrema pobresa i/o exclusió social i el foment de la inserció laboral de les
persones en risc d’exclusió (Lot 2) durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient,
a l’empresa Eurest Catalunya, SL, amb NIF núm. B58062027, per un import de
2.766.555,16 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos
que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament:
2.515.050,14 euros de pressupost net i 251.505,02 euros en concepte d’IVA al
tipus impositiu del 10%, d’acord amb el preu unitari de servei de menjador social
de 6,2682 euros, IVA no inclòs. 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. Desestimar, de conformitat amb els
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arguments de la Mesa de Contractació celebrada el dia 8 de novembre de 2016, les
al·legacions presentades pel signant de l’oferta de l’empresa ISS Salud y Servicios
Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753, presentades en el Registre General
de l’Ajuntament de Barcelona el dia 25 d’octubre de 2016 en les quals exposa que
en l’acte públic d’obertura dels sobres 2B es va adonar que a l’hora d’emplenar
l’oferta va cometre un error de transcripció a l’hora d’escriure el percentatge
d’increment i que atesa la seva evidència sol·licita a la Mesa de Contractació el
tingui per esmenat. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports
28. Iniciar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis per a la
gestió dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Glòries I, Glòries II adreçat a
les persones grans que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, amb la
finalitat de foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció
al mercat laboral, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb núm. de contracte 16004610, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de
563.404,15 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar
l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 512.185,59
euros de pressupost net i 51.218,56 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del
10%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponents; donar compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
29. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 16005911, que
té per objecte la contractació de 34 places d’acolliment residencial temporal al
Centre d’Estada Limitada (CEL) i la contractació de 45 places al servei d’acolliment
diürn al Centre de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, durant el termini comprès
entre l’1 de gener de 2017 o del següent al de la formalització del contracte si és
posterior i fins al 31 de desembre de 2018, a la vista de l’informe emès per la Cap
del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 21 de novembre de 2016, el
qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de
2.663.378,94 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb l’article 170.d) del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Declarar la impossibilitat de
promoure la concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del
TRLCSP, segons es justifica a l’informe justificatiu abans esmentat. Autoritzar la
despesa d’aquest contracte per un import de 2.663.378,94 euros, exempt d’IVA.
Adjudicar l’esmentat contracte per un import de 2.663.378,94 euros, exempt
d’IVA, a l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, amb NIF núm. R0800817I, sotmès a
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable.
Fixar en 133.168,95 euros l’import de la garantia definitiva i, retenir-lo del preu del
contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de
constitució de garantia. Requerir l’adjudicatari per a la formalització del contracte
en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per
part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no
s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
30. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 16005909, que
té per objecte la contractació de 100 places al menjador social diürn “Cafè Just”,
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en horari de 12 a 14 hores adreçat a persones que es troben en situació d’extrema
pobresa i/o exclusió social a la ciutat i la realització d’activitats programades i punt
de trobada en el mateix menjador, en horari de 10 a 12 hores, els 365 dies de
l’any, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 o del següent al de la
formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de desembre de 2018, a la
vista de l’informe emès per la Cap del Departament d’Atenció a Persones
Vulnerables, de 21 de novembre de 2016, el qual justifica la idoneïtat i la
necessitat del contracte, per un import de 554.070,00 euros, IVA inclòs al tipus
impositiu del 10%, de conformitat amb l’article 170.d) del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP). Declarar la impossibilitat de promoure la concurrència
en l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a
l’informe justificatiu abans esmentat. Autoritzar la despesa d’aquest contracte per
un import de 554.070,00 euros, IVA inclòs. Adjudicar l’esmentat contracte per un
import de 554.070 euros, IVA inclòs, a Futur Just, Empresa d’Inserció, SL, amb
NIF núm. B64061211, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor de
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que
s’indiquen en el document comptable. Fixar en 25.185,00 euros l’import de la
garantia definitiva i, retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Requerir
l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
31. Aprovar la modificació del conveni subscrit entre Bloomberg Family
Foundation, Inc. i l’Ajuntament de Barcelona, sobre les condicions d’atorgament i
acceptació del “Mayors Challenge Award”, per a realitzar el projecte d’Innovació
social Vincles BCN, en el sentit que Bloomberg Family Foundation, Inc satisfaci
directament el cost de desenvolupament de part del projecte i es descompti
aquesta quantitat de l’aportació establerta al conveni.
32. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació Cívica La
Nau amb NIF G61677597, per a l’execució del projecte “Banc de productes no
alimentaris”, per redistribuir productes no alimentaris provinents d’excedents entre
entitats d’acció social per la seva posterior distribució entre les persones que ho
precisin, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 41.000,00 euros. Declarar la no inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que
consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor d'Associació Cívica La Nau amb
NIF G61677597 la despesa total de 41.000,00 euros a càrrec de la partida 020148903-23034 del pressupost de l’any 2016, import total equivalent al 50% del cost
total del projecte (82.000,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2016,
presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte
setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la
de tots aquells documents que se’n derivin.
33. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Confederació Sindical
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per a l’execució del projecte “Lluita
contra les discriminacions en l’àmbit laboral i sensibilització contra la homofòbia”,
per contribuir i cooperar a eradicar la discriminació per motiu d’identitat i d’opció
sexual i l’homofòbia al lloc de treball, que instrumenta l’atorgament de la
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subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa
general reguladora de les subvencions, per un import de 30.500,00 euros. Declarar
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF núm. G-08496606,
la despesa de 30.500,00 euros, amb càrrec a la partida 0201 230.34 489.03 de
l’exercici del 2016, equivalent al 50% del cost total del projecte (61.000,00 euros).
Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a
comptar des de la finalització de l’activitat realitzada presenti la justificació
corresponent. La justificació es referirà a activitats efectuades i despeses
realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. Facultar l’Ima. Sra.
Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
34. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada
Avismón-Catalunya, amb NIF G61225918, per l’execució del projecte “Envellir a
casa”, amb la finalitat de proporcionar a la gent gran de Barcelona una millor
qualitat de vida, oferint una sèrie d’activitats i serveis que queden descoberts en
un col·lectiu de persones amb necessitats socials i/o que complementen els que
s’ofereixen des de l’Administració, que instrumenta l’atorgament de la subvenció
de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa
general reguladora de les subvencions, per un import de 32.000,00 euros dels
quals 16.000,00 euros per l’any 2016 i de 16.000,00 euros per l’any 2017,
condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’ informe que consta a
l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Fundació Privada Avismón-Catalunya
amb NIF G61225918, la despesa de 32.000,00 euros dels quals 16.000,00 euros
per l’any 2016 i de 16.000,00 euros per l’any 2017, amb càrrec a la partida 0201
48903 23134 del pressupost de 2016, equivalent 45,71% de la totalitat del cost
del projecte, per a cada un dels dos anys del cost total del projecte (70.000,00
euros, dels quals 35.000,00 euros són per al primer any d’execució i 35.000,00
euros del segon). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2017, presenti la
justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials, per a la
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin.
35. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Juvenil
Tronada, amb NIF G-60234838, per a l’execució del projecte “Dinamització
socioeducativa d’infants i joves en situació de risc social”, que instrumenta
l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de
42.844,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. Autoritzar i
disposar a favor de l' Associació Juvenil Tronada amb NIF G60234838 la despesa
total de 42.844,00 euros a càrrec de la partida 0201-48903-23111, dels quals
21.422,00 euros del pressupost de l’any 2016 i 21.422,00 euros del pressupost de
l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, import total
equivalent al 50,00% del cost total del projecte (85.688,00 euros). Requerir
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a
comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra.
Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials i Tercera Tinent d’Alcaldia, per a la
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n
derivin.
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36. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Escola Gregal SCCL,
amb NIF F08704041, per a l’execució del projecte “Menjador solidari Gregal”, per
satisfer les necessitats bàsiques d’aquelles persones que es troben en una greu
situació personal, econòmica i social, que instrumenta l’atorgament de la
subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa
general reguladora de les subvencions, per un import de 60.000,00 euros. Declarar
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Escola Gregal
SCCL, amb NIF F08704041, la despesa total de 60.000,00 euros a càrrec de la
partida 0201-48903-23144 del pressupost de l’any 2016, import total equivalent al
75,43% del cost total del projecte (79.540,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària
per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des de la
finalització del projecte, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví,
Regidora de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n derivin.
37. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada
Amics de la Gent Gran, amb NIF G60017464, per a l’execució del projecte
“Acompanyament a persones grans que pateixen soledat i/o aïllament a Barcelona”
per pal·liar la situació de soledat i/o l’aïllament social de les persones grans a la
ciutat de Barcelona que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió
directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 130.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que
consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Privada Amics
de la Gent Gran, amb NIF G60017464, la despesa total de 130.000,00 euros dels
quals 65.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23134 del pressupost de
l’any 2016 i 65.000,00 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23134 del
pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient,
import total equivalent al 47,41% del cost total del projecte (274.215,36 euros).
Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos,
a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti la justificació de
l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar
l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials, per a la signatura de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
38. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Salesians Sant Jordi,
amb NIF R0800885F, per a l’execució del projecte “Projecte Clau”, per oferir un
projecte prelaboral que vol donar la possibilitat de formació, la millora del nivell
d’ocupabilitat, l’orientació professional i la inserció sociolaboral, que instrumenta
l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un import de
50.000 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès
públic justificades en els informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar
a favor de Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F la despesa total de 50.000,00
euros a càrrec de la partida 0201 48903 23221 del pressupost de l’any 2016 del
Departament de Joventut, import total equivalent al 48,80% del cost total del
projecte (102.453,77 euros). requerir l’entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior als tres mesos des de la finalització del projecte, a comptar a
partir del 31 de desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Carmen
Andrés i Añón, Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de
Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se’n derivin.
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39. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, per l’execució
del projecte “centre socioeducatiu Poblenou”, amb la finalitat de d’oferir un espai
d’intervenció socioeducatiu integral per infants i joves que previngui les situacions
de risc social i compensi les desigualtats socials, culturals i econòmiques dels
infants i els seves famílies, afavoreixi la socialització i la integració i els permeti
adquirir aprenentatges i competències des de la perspectiva de l’atenció
socioeducativa, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa
de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 47.240,00 euros, dels quals 23.620,00 euros l’any
2016 i Social i 23.620,00 euros l’any 2017, condicionats aquests darrers a
l’existència de crèdit adequat i suficient. Declarar la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d’interès públic justificades l’ informe que consta a l’expedient.
Autoritzar i disposar a favor de Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés
d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, la despesa de 47.240,00 euros, dels
quals 23.620, 00 euros l’any 2016 i Social i 23.620,00 euros l’any 2017,
condicionats aquests darrers a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec
a la partida 0201 23111 489.03 del pressupost per a 2016, equivalent 27,64% del
cost total del projecte pels dos anys d’execució, 27,80% pel primer i 27,49% pel
segon del cost total del projecte (170.880,96 euros). Requerir l’entitat beneficiària
per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de
desembre de 2017, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz i
Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
40. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, per l’execució
del projecte “Centre socioeducatiu Poble-sec”, amb la finalitat d’oferir un espai
d’intervenció socioeducatiu integral per infants i joves que previngui les situacions
de risc social i compensi les desigualtats socials, culturals i econòmiques dels
infants i les seves famílies, afavoreixi la socialització i la integració i els permeti
adquirir aprenentatges i competències des de la perspectiva de l’atenció
socioeducativa, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa
de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 43.641,00 euros. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades l’ informe que consta a
l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Fundació Pia Autònoma Institut Pere
Tarrés d'Educació en el Lleure, amb NIF R5800395E, la despesa de 43.641,00
euros amb càrrec a la partida 202 23111 489.03 del pressupost per a 2016,
equivalent 45,87% del cost total del projecte (95.145,00 euros). Requerir l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del
31de desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz i
Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
41. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, que modifica el conveni de 6 de maig de 2015 sobre
polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones amb mobilitat
reduïda del Municipi de Barcelona, durant el període 2016-2019, per prestar un
servei de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda, aprovat per
Comissió de Govern, en sessió de 29 d'abril del 2015, en el sentit de preveure la
possibilitat de pròrroga fins a l'any 2022 i concretar les obligacions de les parts.
Encarregar l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat els actes preparatoris
de la contractació. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
42. Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Fundació
Universitària Balmes en matèria de defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i per la
recerca sobre les seves condicions de vida, en relació a orientació sexual i identitat
de gènere, vigent des del dia següent a la seva formalització fins al 31 de
desembre de 2017. Facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de
Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots
els documents que se’n derivin.
43. Aprovar l’addenda per a la modificació del conveni entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’entitat Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G-61878831, per al
desenvolupament del Projecte Espai Ariadna per tal d’incloure l’increment de les
intervencions professionals necessàries per tal d’assegurar una atenció adequada a
les dones i els seus fills/es objecte del projecte, que instrumenta l’atorgament de
la subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i art. 6.2 de la
normativa general de subvencions, per un import de 29.197,94 euros. Declarar la
no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els
informes que consten en l’expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa en la quantia de 29.197,94 euros a càrrec de la partida 0201 48903
23171 del Departament de Feminismes i LGTBI del pressupost de 2016, per la qual
cosa l’aportació de l’Ajuntament és de 174.238,98 euros pel 2016 que equival al
68,01% del cost total del projecte per a l’any 2016 (256.204,41 euros). Requerir
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a
comptar des del 31 de desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels
fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni signat el 20 de
novembre de 2015. Facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de
feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentada addenda, així com la de tots
aquells documents que se’n derivin.
44. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi
d’Advocacia de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per a l’execució del projecte
“Servei d’atenció jurídica a immigrants, emigrants i refugiats-SAIER”, Annex V al
Conveni Marc subscrit el 8 de juliol de 2016 en l’àmbit de l’atenció a persones en
temes de migració internacional (immigració, emigració, retorn voluntari i refugi),
que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un
import de 168.329,97 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient.
Autoritzar i disposar a favor de Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb
NIF Q0863003J la despesa total de 168.329,97 euros amb càrrec a la partida
0201.23161.48903 de l’exercici del 2016, equivalent al 63,08 % del cost total del
projecte (266.850,52 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior als tres mesos, a comptar des de la finalització de l’activitat
realitzada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat
amb el pacte setè del conveni. Facultar l’Im. Jaume Asens i Llodrà, Regidor de
l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per a la signatura de
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.
45. Adjudicar el contracte núm. 16002832, que té per objecte els serveis de
Gestió del Centre Municipal d'Acolliment d'Urgència per a persones que viuen
violència masclista, per un import d'1.477.633,50 euros, exempt d'IVA, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a
Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831, i d'acord amb la seva proposició,
en ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts als plecs
administratius, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest
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contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva formalització. Disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. Anul·lar l’autorització de
despesa del contracte, en concepte de baixa licitatòria, per un import de
337.475,44 euros, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s'indiquen en les relacions comptables que s’hi adjunten al present document.
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. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
46. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 57.519,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de l'Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, per a Shere Rom.
Intervenció Socioeducativa. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Barcelona i l'Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, per a
Shere Rom. Intervenció Socioeducativa, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 57.519,00 euros. Facultar l'Im. Sr.
Jaume Asens Llodrà, quart Tinent d'Alcaldia per a la signatura de l'esmentat
conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima
31/03/2017 (pel primer any 2016) i 31/03/2018 (pel segon any 2017), el balanç
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts.
Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats
realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una
relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres
ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada.
Districte de l'Eixample
47. Aprovar el conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió al Centre
Iniciatives Inserció (CIRE), NIF Q-5856204B , per a dur a terme la millora dels
elements urbans a solars i edificis (armaris i caixes) del Districte de l’Eixample.
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 59.999,99 euros amb el següent
desglossament: import net 49.586,76 euros, tipus impositiu del 21% IVA, i
l’import de l’IVA de 10.413,23 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es
indicades en aquest mateix document, d’acord amb l’article 4.1, lletra n) i art.
24.6, del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a favor de Centre Iniciatives
Inserció (CIRE), amb NIF Q-5856204B, per a dur a terme la millora dels elements
urbans a solars i edificis del Districte de l’Eixample. Facultar l’Ima Sra. Montserrat
Ballarín i Espuñà, Regidora del Districte de l’Eixample, per la signatura del conveni.
Publicar, d’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, l’esmentat conveni al Butlletí Oficial de la Província i a la
Gaseta Municipal.
Districte de Sants-Montjuïc
48. Iniciar l'expedient per a la contractació de la "Prestació de Serveis per a la
Gestió de l'equipament Bàscula Jove, del Districte de Sants-Montjuïc", amb núm.
de contracte 16005733, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 500.690,83 euros, IVA
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada
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quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net
455.173,48 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 45.517,35
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual; declarar la improcedència de la revisió de
preus; i donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, i Seguretat i Prevenció.
49. Autoritzar i disposar la despesa de 131.744,18 euros, amb càrrec a les
partides del pressupost de l’exercici 2016 que s'indiquen en el corresponent
document comptable, a favor del Centre Cultural Islàmic de Sants, amb CIF
V63639843 per subvencionar l’execució del projecte que s’indica tot seguit.
Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa a l’entitat Centre Cultural
Islàmic de Sants, amb NIF V63639843, per un import de 131.744,18 euros,
equivalent al 75% del cost total del projecte, per a la realització del projecte de
col·laboració en el finançament de les obres d'adequació del local adquirit per
l'entitat per al desenvolupament de les seves activitats com a centre cultural i de
culte religiós, amb un cost total d’execució de 175.658,91 euros i una durada que
es limita a l'any 2016, d’acord amb els arts. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa
general de subvencions. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d’interès públic justificades a l’informe que consta a l’expedient. Aprovar el conveni
adjunt que consta a l’expedient pel qual s'instrumenta l’atorgament de la
subvenció. Facultar per a la seva signatura, l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño,
regidora del Districte de Sants-Montjuïc. Requerir l’entitat beneficiària per tal que
faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament, i que procedeixi a la justificació
de la subvenció rebuda en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la
data de finalització del projecte subvenció.
Es retira la proposta precedent.
Districte d'Horta-Guinardó
50. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona pel qual s’autoritza a aquest Ajuntament a poder utilitzar un espai de
domini públic situat a la zona est de les instal·lacions esportives del Recinte
Mundet de Barcelona per a la instal·lació d’uns mòduls prefabricats provisionals,
per a ser destinats com a vestidors, dutxes amb sanitaris, taquilles, bar i
infermeria, de conformitat amb la normativa reguladora dels expedients
d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres
administracions públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcaldia de 27 d’abril
de 2011; facultar la regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la seva
formalització en document administratiu. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
51. Iniciar l'expedient per a la contractació de la direcció, promoció,
dinamització i organització del centre cívic Teixonera, amb número de contracte
16004298, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, i amb un pressupost total de licitació de 526.000,00 euros, IVA inclòs;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net
478.181,82 euros; tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 47.818,18
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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Districte de Nou Barris
52. Aprovar el conveni de col·laboració adjunt que consta a l’expedient pel qual
s’instrumenta l’atorgament de la subvenció del projecte anomenat Roquetes
Conviu (Roquetes Conviu-amb Dipsy Beluné), i facultar, per a la seva signatura la
regidora del Districte de Nou Barris, Ima Sra. Janet Sanz Cid. Autoritzar i disposar
la despesa per un import de 130.000,00 euros amb càrrec a la partida 4793123261-0608 per l'any 2016, a favor d'APRISE-Catalunya Empresa d'Inserció, amb
NIF B64241946 per subvencionar l’execució del projecte que s’indica tot seguit.
Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa a APRISE-Catalunya Empresa
d'Inserció, amb NIF B64241946, per un import de 130.000,00 euros, equivalent al
74,29% del cost total del projecte, per a la realització del projecte anomenat
Roquetes Conviu (Roquetes Conviu-amb Dipsy Beluné), amb un cost total
d’execució de 175.000,00 euros, i una durada d’1 any, d’acord amb els articles
22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe
que consta a l’expedient. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte
subvencionat, presenti la justificació de la subvenció amb informe d’auditoria en
els termes fixats al Conveni i de conformitat amb l’article 10.3, punt tercer de la
normativa general de Subvencions aprovada en sessió de 17 de desembre de
2010.
Districte de Sant Martí
53. Prorrogar, des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017, la durada del
contracte número 14C00020 que té per objecte Gestió i Explotació CC Besòs,
Centre d'Informació i Punt d'Informació Juvenil a Tasca Serveis d'Animació SL,
NIF: B59533190, en virtut del que estableix la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte. Autoritzar i disposar la
despesa per un import de 310.400,00 euros amb càrrec a la partida 48998-33711,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la
pròrroga del contracte a les dependències del Districte de Sant Martí.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
54. Anul·lar parcialment en un import 400.000,00 euros, l’autorització i
disposició de despesa, amb assentament 6000068522, aprovada per acord de la
Comissió de Govern de 31 de març de 2016, amb l'objecte d'atendre les despeses
ocasionades pels consums d'electricitat de l'enllumenat de la ciutat de Barcelona
per l'exercici 2016 (pòlisses de menys de 10 Kwa) que es paguen com tarifa
d'últim recurs, disposada a favor de Endesa Energia XXI, SLU, amb NIF B82846825
(per un import de 2.554.080,47 euros); aplicar l’oportuna minoració per un import
de 400.000,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquests
mateix document, i atenent a l’informe adjunt de la cap del Departament
d’Enllumenat, que sol·licita i justifica la reducció en el consum previst per l’exercici
2016.
Districte de l'Eixample - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó
55. Aprovar el Projecte modificat de carril bicicleta bidireccional als carrers
travessera de Gràcia (entre carrer de Bailèn i carrer de Cartagena), carrer de la
Marina (entre avinguda Diagonal i travessera de Gràcia) i carrer de Cartagena
(entre carrer del Consell de Cent i travessera de Gràcia) a Barcelona, als Districtes
de l’Eixample, Gràcia i d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal, a l’empara de
l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe
tecnicojurídic de BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes
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es dóna per reproduït, per un import de 779.783,35 euros, el 21% d’IVA inclòs,
import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada
per l’adjudicatari (628.384,10 euros) i l’import de les modificacions de 151.399,25
euros (consistents en: increment amidament en reparació canalitzacions
semafòriques, esborrat senyalització horitzontal existent i nova senyalització
horitzontal, modificació tipologia pilones i peces de separació de zones de
seguretat dels carrils bici) que representen el 19,93% d’increment sobre el
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat definitivament
(759.800,07 euros, el 21% d’IVA inclòs); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya,
a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Ciutat Vella
56. Aprovar el Projecte Modificat de les obres de l’Escola Massana, a la plaça de
la Gardunya, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,
segons l’article 42 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i d'acord amb
l'informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
12.551.176,12 euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (VA) inclòs, import
resultant de sumar el preu del contracte 10.546.320,59 euros, que ja incorpora la
baixa ofertada per l’adjudicatari i l’import de les modificacions 2.004.855,53 euros,
(consistents en: increments d’amidaments, deguts a la preexistències de les obres
executades sota rasant; canvis en el programa funcional requerits per l’operador
CEB, que generen modificacions geomètriques; canvis en la normativa, que
l’operador CEB demana recollir; i ajustos en les instal·lacions) el que suposa un
increment del 19,01% sobre el total del pressupost de contracte (PEC), d’acord
amb el que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya;
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a un
diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de Barcelona; i encarregar a la societat municipal BIMSA
la gestió de l'actuació.
Districte de Sants-Montjuïc
57. Aprovar definitivament el Projecte d’execució de reforma i rehabilitació del
Bloc 7 de Can Batlló per a la nova seu de l’escola de mitjans audiovisuals EMAV, al
Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de
Conformitat Tècnica del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 13.140.326,85 euros, el
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article
235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; facultar el Gerent d’Ecologia Urbana
per a formalitzar els Convenis de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre
terrenys de línies de mitja tensió i de baixa tensió i el de cessió d’ús de local per a
centre de mesura a favor d’Endesa que figuren en el projecte. Publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circulació de
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar
a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
58. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK
House, situat al carrer Sant Pere Claver 12-18, promogut per la Fundació Privada
OAK House School; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell
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Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte d'Horta-Guinardó
59. Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
per la Sra. Mireia Graells Mohedano, en nom i representació de la Sra. Carmen
Pérez Sanchís, dels germans Núria, Francisco Javier, Gemma i Montserrat Alay
Pérez, i de la Sra. Rosario Cahors Verdiell, en els termes que figuren a l’informe
emès per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, de 7 de novembre
de 2016, que consta a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït;
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les
finques núms. 63-71 del carrer Maurici Vilomara i 88-96 del passeig de la Font d’en
Fargas, incloses dins de les Actuacions Aïllades Font d’en Fargas 1 i 2,
respectivament, de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels Tres
Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010, i qualificades de
sistema de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a); iniciar
l’expedient d’expropiació; notificar individualment als afectats l’inici de
l’expropiació perquè en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els
seus drets, en cas que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i proposin el
preu en que els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de
ser-ne ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei
d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint
als ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran de
desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de
la notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que si s’escau pugui
correspondre i, en el supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies
no hi hagi mutu acord; iniciar la peça separada de preu just, d’acord amb allò
establert a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu
Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;
publicar aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, i a un diari dels de més circulació de la província, amb
publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament.
Districte de Sant Andreu
60. Aprovar, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, el Projecte modificat d’obres del projecte de rehabilitació i
ampliació de l’edifici situat al carrer Berenguer de Palou, 52-62 per a convertir-lo
en casal de barri “La Torre Sagrera”, així com la urbanització del seu entorn, al
Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
2.303.161,77 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs (aquesta
diferència de pressupost inferior a l’aprovat per 2.721.409,44 euros, IVA inclòs, és
deguda a que l’import de les obres adjudicades va ser 1.927.332,03 euros, IVA
inclòs, derivats de la baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a
l’import de les partides del projecte modificat de 375.829,74 euros IVA inclòs,
dóna un total de 2.303.161,77 euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
onze hores i trenta minuts.
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Acta de la sessió de 19 de gener de 2017, aprovada el 26 de gener de
2017
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
dia 19 de gener de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren el
Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/ta d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz
Castellví, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando,
Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi
Badia Casas, Carmen Andrés Añón, i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel
Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència el Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo Pisarello
Prados, Jaume Asens Llodrà, la Ima. Sra. Tinenta d'Alcaldia Janet Sanz Cid i els
Ims. Srs. Regidors Agustí Colom Cabau i Daniel Mòdol i Deltell.
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou
hores.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 12 de gener de
2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es
comuniquen les resolucions següents:
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
1. Resolució del gerent de l’ICUB, de 10 de novembre de 2016 que adjudica el
contracte núm. 16002512, que té per objecte el Lot 1 del servei de neteja
ordinària i recollida selectiva als equipaments adscrits a l’Institut de Cultura de
Barcelona, amb foment a l’ocupació de les persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, a l’empresa Multiserveis Ndavant, NIF B60579240, per
un import de 710.960,62 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import
adjudicació 587.570,76 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
123.389,86 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses de
l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2016, 2017 I 2018.
2. Resolució del gerent de l’ICUB, de 10 de novembre de 2016, que adjudica el
contracte núm. 16002514 que té per objecte el Lot 2 del servei de neteja ordinària
i recollida selectiva als equipaments adscrits a l’Institut de Cultura de Barcelona,
amb foment a l’ocupació de les persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral a l’empresa Expertus Multiservicios, NIF A63546527, per un import
de 678.356,87 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import
adjudicació 560.625,51 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
117.731,36 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses de
l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2016, 2017 I 2018.
3. Resolució del gerent de l’ICUB, de 10 de novembre de 2016, que adjudica el
contracte núm. 16002517, que té per objecte el Lot 3 del servei de neteja
ordinària i recollida selectiva als equipaments adscrits a l’Institut de Cultura de
Barcelona, amb foment a l’ocupació de les persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, a l’empresa Ferrovial amb NIF A80241789, per un
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import de 600.904,09 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: import
adjudicació 496.614,94 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
104.289,15 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses de
l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2016, 2017 I 2018.
4. Resolució del gerent de l’ICUB, de 10 de novembre de 2016, que adjudica el
contracte núm. de contracte 16002518 que té per objecte el Lot 4 del servei de
neteja ordinària i recollida selectiva als equipaments adscrits a l’Institut de Cultura
de Barcelona, amb foment a l’ocupació de les persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF
B60579240, per un import de 561.245,41 euros, IVA inclòs, amb el següent
desglossament: import adjudicació 463.839,18 euros; tipus impositiu del 21%
d’IVA i import d’IVA de 97.406,23 euros amb càrrec a l’estat de previsió
d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys
2016, 2017 i 2018.
5. Resolució del gerent de l’ICUB, de 10 de novembre de 2016, que adjudica el
contracte núm. 16002519, que té per objecte el Lot 5 del servei de neteja
ordinària i recollida selectiva als equipaments adscrits a l’Institut de Cultura de
Barcelona, amb foment a l’ocupació de les persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, a l’empresa Multiserveis Ndavant amb NIF B60579240,
per un import de 503.943,62 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
import adjudicació 416.482,33 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de
l'IVA de 87.461,29 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses
de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2016, 2017 i 2018.
6. Resolució del gerent de l’ICUB, de 10 de novembre de 2016, que adjudica el
contracte núm. 16002520, que té per objecte el Lot 6 del servei de neteja
ordinària i recollida selectiva als equipaments adscrits a l’Institut de Cultura de
Barcelona, amb foment a l’ocupació de les persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, a l’empresa Ferrovial Servicios, SA, NIF A80241789,
per un import de 435.392,27 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
import adjudicació 359.828,32 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de
l'IVA de 75.563,95 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses
de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2016, 2017 I 2018.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
7. Per resolució, de 25 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 74.562,84 euros de l’exercici 2016 a favor de l'Universitat Autònoma de
Barcelona – IGOP per tal de coordinar l’actuació de les parts en assessorament,
intercanvis d’informació i realitzacions en els camps de la investigació, tecnologia i
formació en l’àmbit de l’Acció Comunitària a la ciutat de Barcelona, amb una
vigència fins al 31 de desembre de 2016.
8. Per resolució, de 25 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 94.444,00 euros de l’exercici 2016 a favor de l’entitat Creu Roja pel
desenvolupament de les activitats del Porta a Porta i Plataforma de Seguiment
telefònic en el programa de voluntariat pel suport a la gent gran que viu sola a la
ciutat de Barcelona, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
9. Per resolució, de 15 de setembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 427.500,00 euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació Formació i Treball
per coordinar l’acció d’ambdues institucions en el camp de l’atenció social, amb
una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
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10. Per resolució, de 3 d’agost de 2016, i en virtut de les seves competències, la
Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa de 96.000,00
euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació Privada Ared per desenvolupar
accions en el camp de la inserció sociolaboral dins la Xarxa d’Inserció Laboral de
Barcelona, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
11. Per resolució, de 25 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 48.784,38 euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació Èxit per coordinar
l’acció d’ambdues institucions en el camp de la inserció sociolaboral de joves entre
16 i 21 anys i establir criteris dins la xarxa d’inserció laboral de Barcelona, amb
una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
12. Per resolució, de 25 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 64.000,00 euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació ADSIS per coordinar
l’acció d’ambdues institucions en el camp de la intervenció socioeducativa al medi
obert, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
13. Per resolució, de 30 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 150.000,00 euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació Banc dels Aliments
per la realització del projecte de distribució d’aliments procedents d’excedents
alimentaris a persones col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió social, amb
una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
14. Per resolució, de 30 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 33.100,00 euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació Iniciatives de
Reinserció Social per coordinar l’acció d’ambdues institucions en el projecte
d’intervenció familiar Casal en família i el projecte Recapte i Bancs de productes no
alimentari, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2016.
15. Per resolució, de 30 de novembre de 2016, i en virtut de les seves
competències, la Presidenta de l’IMSS ha aprovat el conveni i autoritzat la despesa
de 73.181,33 euros de l’exercici 2016 a favor de la Fundació Canpedró per la
realització del projecte un plat per avui, un servei pel demà, amb una vigència fins
al 31 de desembre de 2016.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
16. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, del 22 de desembre de 2016, que
inicia la licitació per a la contractació de serveis de redacció dels projectes de detall
i direcció integrada de les actuacions del carril bici de la ciutat de Barcelona, amb
un pressupost de licitació d'1.014.561,82 euros, IVA exclòs que incloent l’IVA
ascendeix a un import d'1.227.619,80 euros.
Districte de Ciutat Vella
17. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 5 de desembre de 2016, que
adjudica a Construcciones y Servicios Faus, SA l'expedient de contractació de les
obres relatives al projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Maria Folch
i Torres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, per un import d'1.633.285,82
euros que incloent l’IVA ascendeix a 1.976.275,8422 euros.
Districte de l'Eixample
18. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 30 de novembre de 2016, que
inicia la licitació per a la contractació de les Obres del nou equipament de joves i
gent gran, al solar “Transformadors” ubicat al carrer d’Ausiàs Marc, 60, al Districte
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de l’Eixample de Barcelona, amb un pressupost de licitació de 4.495.698,05 euros,
IVA exclòs.
Districte de Nou Barris
19. Resolució del Director General de Bagursa, de 4 d'octubre de 2016, que
adjudica el contracte relatiu a les obres del projecte d'urbanització de l'etapa B del
projecte d'urbanització de l'àmbit del PAU 1 del barri de Roquetes (fases 2 i 3 urbanització de superfície) a la societat Eurocatalana Obres i Serveis, SL, amb
número de CIF B62554035, per un import d'1.001.863,80 euros, IVA exclòs, i un
import de 210.391,40 euros, com a import d’IVA, i amb un termini de contracte de
6 mesos.
Districte de Sant Martí
20. Resolució del Director General de Bagursa, de 14 d'octubre de 2016, que
adjudica el contracte relatiu a les obres del projecte d'urbanització i infraestructura
del carrer Marroc, entre els carrers Treball i Selva de Mar (Illa Fitó) i del projecte
d'urbanització del carrer Marroc, entre els carrers Treball i Agricultura (Illa Nubiola)
a la societat Benito Arnó e Hijos, SAU, amb número de CIF A25006834, per un
import de 2.228.246,43 euros, IVA exclòs, i un import de 467.931,75 euros, com a
import d’IVA, i amb un termini de contracte de 10 mesos.
21. Resolució del el Director General de Bagursa, de 4 d'octubre de 2016, que
adjudica el contracte relatiu a les obres del projecte d'urbanització i infraestructura
del carrer Bolívia, entre els carrers Fluvià i Selva de Mar (Illa Escocesa) a la
societat Obres i Serveis Roig, SA, amb número de CIF A08743098, per un import
de 2.266.831,34 euros, IVA exclòs, i un import de 476.034,58 euros, com a import
d’IVA, i amb un termini de contracte de 9 mesos.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de producció de continguts
multimèdia, audiovisuals i fotografies; per a suport de la Direcció de Comunicació,
amb núm. de contracte 16005829, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació
d'1.452.000,00 euros, IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades,
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar
l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost
net 1.200.000,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
252.000,00 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
2. Autoritzar la despesa del contracte núm. 17000166, per atendre les accions
de comunicació derivades de l’Acord Marc amb núm. de contracte 15003230, per a
la fixació de condicions per a la contractació dels serveis en assessorament
estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació
d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la
ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació
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d’accions de comunicació i de designació de les empreses per a la utilització
comuna i contractació centralitzada per part de l'Ajuntament de Barcelona, els
seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació
municipal majoritària de l'Ajuntament de Barcelona, i la designació de les
empreses (proveïdors), per un import de 3.500.000,00 euros, IVA inclòs.
3. Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat el 21
de gener de 2015 i que té per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques,
d’acord amb el contingut de la clàusula novena de l'esmentat conveni, des del 24
de gener de 2017 i fins al dia 23 de gener de 2018, mantenint el contingut de les
clàusules que integraven aquell conveni. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello
Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i
Planificació Estratègica, per a la signatura de l'esmentada pròrroga.
4. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Universitat Pompeu Fabra, que té per objecte l’acolliment d’estudiants en
pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir del 2 de febrer de
2017 i renovable expressament per períodes anuals, amb un màxim de dues
pròrrogues d’acord amb la normativa vigent. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello
Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball, Economia i
Planificació Estratègica, per a la signatura de l'esmentat Conveni.
5. Aprovar el projecte normatiu del nou reglament municipal sobre el registre
d'enquestes i estudis d'opinió; i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i
següents del Reglament Orgànic Municipal.
6. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 19 de gener de 2017.
7. Adquirir, a títol de compravenda i per meitats indivises, a les senyores Ana
María Corominas Mandri i María Rosa Corominas Mandri, la finca situada al carrer
de Les Flors núm. 22 (finca registral 789 del Registre de la Propietat núm. 3 de
Barcelona), on s’ubica el Teatre Tantarantana; aprovar com a preu de la
compravenda l’import d’1.300.000,00 euros; autoritzar, disposar i abonar la
despesa amb càrrec a la corresponent partida pressupostària a favor de les
propietàries, per meitats indivises; formalitzar la compravenda en escriptura
pública, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una
càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la
Propietat.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
8. Aprovar les bases específiques i convocar el XXI Premis 8 de març-Maria
Aurèlia Capmany “Dones creadores”; autoritzar la despesa de 18.000,00 euros
amb càrrec a la partida 0801-48101-23241 del pressupost de 2017; publicar-les al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal i al Tauler d’Edictes
de l’Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sants-Montjuïc
9. Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la
XXII edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants en el Districte de
Sants-Montjuïc; sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars,
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si escau, les al·legacions que
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creguin adients; tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest
cas, convocar el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona; i autoritzar la despesa de 1.460,67 euros, que anirà a
càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la
disposició i lliurament d'aquest premi.
10. Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la
XXIV edició del Certamen Literari Francesc Candel en el Districte de SantsMontjuïc; sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars, per un
termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i hi puguin formular, si escau, les al·legacions que creguin
adients; tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas que
transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas,
convocar el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona; autoritzar la despesa de 3.456,79 euros, que anirà a
càrrec a la partida 48101.332.12 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la
disposició i lliurament d'aquests premis amb el següent desglossament per a cada
modalitat del Certamen: a) Relat curt amb dues categories: 1. Juvenil, entre 14 i
18 anys. El guanyador serà premiat amb un trofeu i 500 euros. El finalista serà
premiat amb un trofeu i 200 euros. 2. Adult, a partir de 19 anys. El guanyador
serà premiat amb un trofeu i 500 euros. El finalista serà premiat amb un trofeu i
200 euros. b) Poesia: El guanyador serà premiat amb un trofeu i 500 euros. El
finalista serà premiat amb un trofeu i 200 euros. c) Reportatge periodístic: El
guanyador serà premiat amb un trofeu i 500 euros. El finalista serà premiat amb
un trofeu i 200 euros.
Districte d'Horta-Guinardó
11. Aprovar el conveni de col·laboració en activitats d’interès general entre
l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l’Aigua, SA, amb NIF A-66098435, a l’empara d’allò previst a
l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, per donar cobertura
d’hidrants contra incendis a la zona de Can Papanaps, al camí de Cal Notari, en el
Districte d’Horta-Guinardó, on s’ha posat de manifest la carència de disponibilitat
de cabals per a actuacions de bombers en cas d’incendi, de conformitat amb la
Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per
decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011; facultar la Regidora del Districte d’HortaGuinardó per la formalització del conveni en document administratiu.
Districte de Sant Andreu
12. Aprovar inicialment les bases per a la gestió cívica del Centre Cívic Felip II i
la selecció de l’entitat gestora en règim de concurrència; sotmetre a informació
pública les esmentades bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant
publicació d’anuncis en el BOP de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament
i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; tenir per
aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense
que es presentin al·legacions; autoritzar la despesa per un import de 617.816,10
euros, (amb el desglossament de 123.563,22 euros per a l’exercici 2017 i de
164.750,96 euros per als exercicis 2018, 2019 i 2020), amb càrrec al pressupost
corresponent als anys 2017, 2018, 2019 i 2020, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient a les partides corresponents; i facultar la Regidora del Districte
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de Sant Andreu, Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, per a l’aprovació de la
convocatòria del procediment de pública concurrència de les entitats interessades.
Districte de Sant Martí
13. Prorrogar des del 25 de gener de 2017 al 24 de gener de 2018 la durada del
contracte núm. 04004572 que té per objecte el lloguer del local del carrer
Muntanya, 16 i 16 bis, de Barcelona, adjudicat en data 31 de desembre de 2004 a
Servicio de alquileres, SA, amb NIF A58280876. Aquesta pròrroga es realitza a
l’empara del que estableix la condició annexa 1a. del contracte d’arrendament
signat per ambdues parts. Autoritzar i disposar la despesa per un import de
60.232,02 euros a favor de Servicio de alquileres, SA, amb NIF A58280876 en
concepte de renda i demés despeses a càrrec de l’arrendatari que consten al
contracte, amb càrrec al Pressupost i partida indicades en aquest mateix
document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius
pressupostos. Eximir de l’obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva
complementària.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
14. Incoar el procediment per a la reorganització dels serveis i activitats
municipals que gestionen l’Institut Municipal d’Urbanisme i la Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística en matèria d’urbanisme i habitatge, amb la finalitat
de racionalitzar la seva organització administrativa i millorar l’eficàcia en la seva
prestació i l’eficiència en l’assignació dels recursos públics que s’hi destinen,
d’acord amb l’article 85.2 A) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim
local i 45 de la Carta Municipal de Barcelona, i que comportarà: 1) L’assignació al
Patronat Municipal de l’Habitatge, entitat pública empresarial de l’Ajuntament, de
les tasques que desenvolupa la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística,
SA, en matèria d’habitatge, amb adscripció i/o subrogació del personal que
desenvolupa actualment aquestes comeses, per modificació de la modalitat de
gestió directa de dit servei públic. L’àmbit material d’aquestes tasques és el que
figura a l’annex 1. 2) La transformació de l’Institut Municipal d’Urbanisme,
organisme autònom local, en entitat pública empresarial local, i un cop
transformat, l’assignació a aquest de les tasques que desenvolupa la Societat
Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, en matèria d’urbanisme, amb
adscripció i/o subrogació del personal que desenvolupa actualment aquestes
tasques, per modificació de la modalitat de gestió directa de dit servei públic. 3) La
dissolució i liquidació de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, ens
instrumental de gestió directa de l’Ajuntament, a qui pertany el 100% del capital
social; encomanar als òrgans d’administració de l’Institut Municipal d’Urbanisme,
de la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, i del Patronat Municipal
de l’Habitatge l’adopció dels acords necessaris a fi de poder materialitzar aquesta
reorganització en la prestació dels serveis públics que duen a terme aquestes
entitats.
Districte de Ciutat Vella
15. Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Comerç,
entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marqués de l’Argentera al Districte de
Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per
reproduït, amb un pressupost de 978.581,29 euros, el 21% de l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; i sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.
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16. Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), el Projecte Modificat del Projecte de millora integral de la plaça del Llagut,
a la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe tecnicojurídic, que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 616.414,44 euros, el 21%
de l’IVA inclòs, import resultant de sumar l’import de les obres adjudicades per
495.442,28 euros IVA inclòs, que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatària
de les obres, i l’import de les partides del projecte modificat de 120.972,16 euros,
IVA inclòs (consistents en un canvi de les tapes de clavegueram existents a la
plaça, desplaçament de pous existents no compatibles amb la urbanització,
instal·lació d’un sòcol a la tanca, tasques arqueològiques realitzades a l’obra,
increment d’amidaments i nova pavimentació de les entrades als blocs de pisos de
la planta baixa de la plaça del Llagut); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de l'Eixample
17. Aprovar definitivament el Projecte executiu de l’equipament de joves i gent
gran al solar “Transformadors”, ubicat al carrer Ausiàs Marc, 60 al Districte de
l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de
Conformitat Tècnica que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es
dóna per reproduït, amb un pressupost de 5.693.804,17 euros, el 21% de l’impost
del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i la Gaseta
Municipal; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sant Martí
18. Aprovar inicialment el Projecte executiu, memòria ambiental i estudi de
seguretat i salut per la rehabilitació de façanes de l’edifici de Can Felipa al carrer
Pallars, 277, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord
amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
d’1.235.715,60 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb
allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i
sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a
partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
deu hores.

Acta de la sessió de 26 de gener 2017, aprovada el 2 de febrer de 2017
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
dia 26 de gener de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, Laia
Ortiz Castellví, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores,
Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal
Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel
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Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi
Cases i Pallarès, que certifica.
Excusen la seva absència els Ims. Srs. Tinents d'Alcaldia Gerardo Pisarello
Prados i Jaume Asens Llodrà.
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou
hores i trenta minuts.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 19 de gener de
2017, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es
comuniquen les resolucions següents:
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
1. Resolució del gerent de l’ICUB, de 22 de novembre de 2016, que adjudica el
Lot 1, corresponent als Districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó,
del subministrament d’equipaments escenotècnics i audiovisuals així com la seva
instal·lació en les sales d'actes dels centres cívics, a l’empresa Koala Projects, SL
B63653554, disposa l’import de 221.076,85 euros, IVA inclòs, amb el següent
desglossament: import adjudicació 182.708,14 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 38.368,71 euros, amb càrrec a l’estat de previsió
d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys
2016 i 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte al
darrer exercici.
2. Resolució del gerent de l’ICUB, de 22 de novembre de 2016, que adjudica el
Lot 2, corresponent als Districtes de Sants-Montjuïc i Les Corts, del
subministrament d’equipaments escenotècnics i audiovisuals així com la seva
instal·lació en les sales d'actes dels centres cívics, a l’empresa Deinta, SL (CIF
B50878792). Disposa l’import de 175.133,03 euros, IVA inclòs, amb el següent
desglossament: import adjudicació 144.738,04 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 30.394,99 euros, amb càrrec a l’estat de previsió
d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys
2016 i 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte al
darrer exercici. Fixa en l’import de 8.622,47 euros (5% de l’oferta econòmica IVA
exclòs) l’import de la garantia definitiva.
3. Resolució del gerent de l’ICUB, de 22 de novembre de 2016, que adjudica el
Lot 3, corresponent als Districtes de Nou Barris i Sant Andreu, del subministrament
d’equipaments escenotècnics i audiovisuals així com la seva instal·lació en les sales
d'actes dels centres cívics, a l’empresa Koala Projects, SL (CIF B63653554).
disposa l’import de 178.386,22 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
import adjudicació 147.426,63 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de
l'IVA de 30.959,59 euros, amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses
de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys 2016 i 2017,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte al darrer exercici.
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4. Resolució del gerent de l’ICUB, de 22 de novembre de 2016, que adjudica el
Lot 4, corresponent als Districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí, del
subministrament d’equipaments escenotècnics i audiovisuals així com la seva
instal·lació en les sales d'actes dels centres cívics, a l’empresa Koala Projects, SL
(CIF B63653554). Disposa l’import de 227.958,70 euros, IVA inclòs, amb el
següent desglossament: import adjudicació 188.395,62 euros; tipus impositiu del
21% d'IVA, i import de l'IVA de 39.563,08 euros, amb càrrec a l’estat de previsió
d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona corresponent als anys
2016 i 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient respecte al
darrer exercici.
5. Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 18 d’octubre de 2016, que
atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de
151.546,16 euros a la Fundació Privada d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC),
per al finançament de les obres de rehabilitació de la coberta 2 de la Nau 1
d’Hangar i la col·locació d’una escala d’emergència, i una durada des de la data de
la seva signatura fins al 31 de desembre de 2016, i aprova el conveni adjunt que
consta a l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció.
Autoritza, disposa i reconeix l'obligació a favor de la Fundació Privada d'Artistes
Visuals de Catalunya (AAVC) de l'import indicat.
6. Resolució del president i del gerent de l’ICUB, d'1 de desembre de 2016, que
ATORGA una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb NIF Q0868004C, per un
import de 33.500,00 euros, equivalent al 11,979% del cost total del projecte i amb
un cost total d’execució de 279.654,00 euros i una durada des de la data de la
seva signatura i fins al 30 de desembre de 2016, per contribuir a la realització de
les activitats de divulgació científica que realitza l’Observatori Fabra des de la
muntanya del Tibidabo per al 2016; i aprova el conveni adjunt que consta a
l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció. Autoritza,
disposa i reconeix l’obligació a favor de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona de l’import indicat.
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de
l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa
normativa següent: I. memòria preliminar de l'Avantprojecte de Llei de contractes
de serveis a les persones de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels
documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i
que constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present acord i el
posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.
2. Modificar les bases de la convocatòria de 120 places d’Agent de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, mitjançant oposició en torn lliure, aprovades per la Comissió
de Govern, de 12 de gener de 2017, en el sentit d'afegir a l'apartat 1 “De les 120
places convocades, 6 es corresponen al 10% addicional previst a l'oferta
d'ocupació pública parcial per a l’any 2017, les quals es podran cobrir atenent a les
vacants sobrevingudes que es produeixin durant el present any”. Donar compte de
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la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
3. Prorrogar el contracte núm. 14004771, relatiu a l’Acord Marc que té per
objecte la prestació dels serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament
lingüístic i sociolingüístic, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i d’acord amb la clàusula 5 del PCAP de l'esmentat
contracte, adjudicat a l’empresa Linguaserve Internalización de Servicios, S.A., NIF
A-82615972, des del dia 2 de febrer del 2017 fins a l’1 de febrer de 2019 en
atenció a les raons indicades a l'informe emès per la Directora de Comunicació,
d'11 de gener de 2017, i segons compareixença signada per l'empresa.
4. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i
Economia en l’àmbit de la Direcció de Patrimoni i de la de Pressupostos i Política
Fiscal, assignant les adscripcions, denominacions i funcions al òrgans afectats, tal i
com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als
efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 26 de gener de 2017.
6. Aprovar, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels errors de
transcripció en la regulació dels preus públics per l'any 2017 i successius, per
determinades prestacions dels equipaments de districte i les instal·lacions
esportives municipals, aprovada per la Comissió de Govern de 15 de desembre de
2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 27 de desembre de 2016, que
s’indiquen en l’annex.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de l'Eixample
7. Declarar la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de la tramitació del Pla Especial per a la modificació d'usos de l'immoble
situat a l'avinguda Diagonal, 233, cantonada amb el carrer Padilla, promogut per la
Diputació de Barcelona, atesa l’existència de motius determinants per a la
declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a
aquest acord; notificar aquest acord als promotors del Pla; i procedir a l’arxiu de
les actuacions.
Districte de Sant Martí
8. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels paràmetres
edificatoris del front consolidat del carrer Doctor Trueta, cantonada al carrer Ciutat
de Granada, promogut per Promoción Ciudad de Granada 11, SL; exposar-lo al
públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
onze hores quinze minuts.
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Acords
Acords de la sessió de 15 de desembre de 2016.
Aprovació de l'acta de la sessió d’1 de desembre de 2016.
Part Decisòria
ALCALDIA
1. Aprovar, d'acord amb l'article 23 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, amb
la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars i amb la proposició de
l’adjudicatari, la pròrroga, des del dia 3 de gener de 2017 fins al 31 de desembre
de 2018, del contracte de serveis núm. 14002638, de manteniment, neteja,
descontaminació, reparació dels equips de respiració autònoma (ERA), equips de
protecció química (EPQ) i cascs d'intervenció del Servei de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament (SPEIS), adjudicat a MSA Española SAU, amb NIF
A08201832 (actualment MSA Spain SLU, amb NIF B08201832), per acord de la
Comissió de Govern, de 3 de desembre de 2014, i modificat per acord de la
Comissió de Govern, de 14 de juliol de 2016. Autoritzar i disposar la despesa
relativa a la pròrroga del contracte número 14002638, per un import de
601.069,92 euros, dels quals 496.752,00 euros corresponen a l'import net i els
restants 104.317,92 euros a l'IVA al 21%, amb càrrec a la partida 0401 21300
13612 dels pressupostos de 2017 i de 2018, subordinada la seva autorització o
realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació del present acord, comparegui per
formalitzar la pròrroga del contracte.
2. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària, així com el seu Annex
relatiu al control d’estupefaents. Facultar el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de
Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin.
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
3. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre la participació
de l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa
normativa següent: I. Projecte de Decret sobre els règims d’intervenció ambiental
atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves
emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera,
de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels
Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la
motivació del present acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal
sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta GeneralitatAjuntament.
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Alberto Santiago Santiago
(mat. 805583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional de Professor de Música amb destinació a l’Escola Municipal
de Música de l’Eixample, de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament
amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i les activitats
privades com a Professor de Música al Col·legi Sagrado Corazón i a l’Escola
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Santíssima Trinitat, per a l’any acadèmic 2016-2017. La dedicació professional
privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així
com amb l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eulàlia Pardo de Atin
Maresch (mat. 19.370) entre la seva activitat municipal com a funcionària de
carrera, amb la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb
destinació a la Direcció de Serveis d'Anàlisi de la Direcció per a la Transparència i
les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos d'aquest Ajuntament, on
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 1 i una activitat privada per compte propi
com a advocada. No podrà ostentar, per ella mateixa o mitjançant substitut, la
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la
professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus
Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
6. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillen Fernández
(mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat de
Suport Policial Nit de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de
treball d’agent (92.20.GU.10), i l’activitat pública com a professor a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, per al curs
de formació bàsica per a policies 2016-2017 (90 hores lectives) des del 19 de
setembre de 2016 fins al 22 de juny de 2017. Aquesta autorització s’empara en
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de
14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions
docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de
l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de
Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat
docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies
relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
7. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero Nievas
(mat. 23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
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categoria professional d’Inspector de la Guàrdia Urbana (codi 60.10.GU.10), amb
destinació a la Unitat de Suport Policial de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i
l’activitat pública com a professor a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC) de la Generalitat de Catalunya per a la formació impartida l’any 2016 (125
hores lectives). Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de
2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en
l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat
docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies
relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
8. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza Pastor (mat.
25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria professional de TS Dret, amb destinació a l’Àrea del Contenciós de la
Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 1, i l’activitat privada
per compte d'altri com a consultora de pràctiques al Màster Advocacia a la UOC,
per al curs 2016-2017. Les hores de dedicació professional a aquesta activitat i a
l’activitat d’advocada per compte propi que té autoritzada la Sra. Baeza per Acord
de la Comissió de Govern, de 10 de setembre de 2008, no podran superar,
cumulativament, la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics,
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
9. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Gironés Cebrián (mat.
6100050) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció
de Cultura Comunitària i de Proximitat (Barcelona Ciutat de la Literatura) de
l’Institut de Cultura de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc de
treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30 i l’activitat pública com a professora associada, a
temps parcial, de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des
del dia 15 de setembre de 2016 fins al dia 14 de setembre de 2017. La dedicació a
la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
10. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Coronado García
(mat. IMI 568) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
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categoria professional d’Auxiliar, amb destinació al Departament AdministratiuFinancer de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Suport
5, i l’activitat privada per a dur a terme processament de dades comptables a
l’empresa Data-Comp, SL. La dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
11. Modificar l’acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, en el
sentit d’incloure-hi l’annex adjunt sobre el dimensionament de personal 2016-2019
per fer front a l’adequat funcionament d’aquells àmbits i serveis declarats
prioritaris i afectes als serveis públics essencials per dit acord, tant de l’Ajuntament
de Barcelona com dels seus organismes públics dependents, i que ha de permetre
la cobertura de necessitats urgents i inajornables mitjançant el nomenament de
funcionaris interins i la contractació de personal laboral temporal d’acord amb el
que prevegin les lleis de pressupostos vigents en cada moment. Instar els diferents
òrgans municipals a dur a terme les actuacions necessàries per a la seva
implantació. Els organismes públics dependents de l’Ajuntament de Barcelona
compresos en l’annex impulsaran les accions necessàries per a la seva implantació
d’acord amb el que prevegin llurs estatuts. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
12. Declarar que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de
l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20 de
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016; aprovar l’Oferta Pública
d’ocupació parcial de 17 places per a l’exercici 2016, en règim funcionarial en els
següents termes: 9 places d’agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de
la l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia
local; 1 plaça de bomber (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració especial,
sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 7 places de
Tècnic Mitjà SPEIS, (grup A, subgrup A2) de la l’escala d’administració especial,
sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 plaça de
Tècnic Superior SPEIS, (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració especial,
sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 plaça de
Tècnic Superior Gestió, (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració
especial, classe de tècnics superiors. Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
13. Aprovar el temari de la propera convocatòria selectiva per a l’accés a places
d’Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona; donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
14. Aprovar el projecte normatiu del Codi de conducta de l’Ajuntament de
Barcelona de conformitat amb l’establert a l’article 108 i següents del Reglament
Orgànic Municipal.
16. Prorrogar fins al 19 de desembre de 2018 l’Acord de col·laboració
administrativa entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret relatiu a
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l’acord marc del servei d’identitat digital mòbil, mobileID, d’acord amb el text que
s’adjunta.
17. Acceptar expressament l’adhesió a la pròrroga de la contractació derivada de
l'Acord Marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2014.03), aprovada el 26 d’octubre de 2016 per
l’òrgan de contractació de l’ACM a favor de l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc,
Endesa Energia, SA Societat Unipersonal, amb NIF A81948077; i, en virtut de
l’anterior, ampliar el termini d’execució de l’expedient, amb núm. de contracte
15000936, relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament i la dels organismes municipals
adherits que s’indiquen a l’esmentat expedient a aquesta contractació derivada,
per un període que va des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017
i per un import total d'1.862.314,88 euros (IVA inclòs). Autoritzar i disposar,
d'acord amb la proposició de l’empresa adjudicatària i les condicions pactades, la
despesa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona, per un import d'1.108.452,30
euros (IVA inclòs), i amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost
net 916.076,28 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de
192.376,02 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l'actual. Pel que fa a la resta de pressupost, s'incorporen a
l'expedient els documents comptables aprovats pels òrgans competents dels
organismes municipals adherits a l'Acord Marc juntament amb l'Ajuntament.
18. Prorrogar el contracte número 13001894 que té per objecte Servei de
Manteniment d'aparells elevadors de l'Ajuntament de Barcelona, per al període
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, per un import de 463.615,90
euros IVA inclòs, un cop aplicada l'actualització de preus corresponent a l'import de
la primera prorroga, consistent en un -0,425% i a l'empara del que estableixen els
articles 23 i 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Autoritzar i
disposar l'esmentada despesa a favor de Ascensores Ersce, SA, NIF A08277907,
d'acord amb la seva proposició i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades
en aquest mateix document, amb el següent desglossament: pressupost net
383.153,64 euros, tipus impositiu del 21% de l'IVA i import de l'IVA 80.462,26
euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posteriors a l'actual.
19. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 75.000,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació, amb NIF Q0873001B, per a
Conveni Col·laboració en matèria aeroportuària. Aprovar el conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç Indústria i
Navegació, amb NIF Q0873001B, per a la concreció d'un model recomanable per a
la ciutat aeroportuària de Barcelona- El Prat, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 75.000,00 euros. Facultar el Sr. Jordi
Martí Grau, Gerent Municipal, per la signatura de l'esmentat conveni. Requerir
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a partir del
pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir
memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts,
memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de
l’auditor.
20. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a la realització del Seminari de Dret
Local que anualment organitza la FMC, d’acord amb el text que s’adjunta. Facultar
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el Primer Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica,
l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni.
21. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 38.000,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de Fundació Privada Alfons Comín, amb NIF G08859639, per al tractament del fons
documental Alfons Comín. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Barcelona i Fundació Privada Alfons Comín, amb NIF G08859639, per al
tractament del fons documental Alfons Comín, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 38.000,00 euros. Facultar el Primer
Tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de
l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti el balanç
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts
anualment abans del 31 de març de l'any següent al justificat. Aquesta haurà de
contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats
obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de
les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que
hagin finançat l'activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
22. Aprovar la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’any 2017, mitjançant concurrència competitiva, per a la
concessió d’ajuts per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de
ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent gran,
Dones, Joventut, Infància i adolescència, Participació ciutadana, Associacionisme,
Immigració-Acollida, Civisme i convivència, Drets dels animals, Foment d’activitats
organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, Acció comunitària, Temps i economia de les
cures, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum responsable,
Inclusió, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la diversitat des de la mirada
intercultural, per a l’any 2017, i per un import total de 20.885.880,55 euros;
aprovar i autoritzar la despesa d’11.984.438,55 euros amb càrrec al pressupost de
2017, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'esmentat
pressupost, dels districtes i les gerències de Presidència i Economia, Drets Socials;
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; Ecologia Urbana; i, d’Empresa,
Cultura i Innovació, segons la relació adjunta; facultar els gerents de l'estructura
executiva corresponent per a la tramitació telemàtica dels documents comptables
d'aquesta convocatòria; ordenar la publicació de la convocatòria mitjançant la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona;
establir un termini per a la presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils, essent el
seu inici el dia 5 de gener i fins al 2 de febrer de 2017, ambdós inclosos, o bé des
de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, si fos
posterior.
23. Aprovar, de conformitat amb l’article 9.1. j) i 59 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les
següents Cartes de Serveis: Carta de Serveis de Presidència i Economia; Carta de
Serveis de l’Arxiu Municipal; Carta de Serveis del Serveis de Documentació i Accés
al Coneixement; Carta de Serveis de Comerç; Carta de Serveis de Drets de
Ciutadania i Participació; Carta de Serveis de Atenció Ciutadana; Carta de Serveis
de Drets Socials; Carta de Serveis d’Urbanisme; Carta de Serveis de Medi Ambient
i Serveis Urbans; Carta de Serveis de Mobilitat i Infraestructures; Carta de Serveis
de Població i Carta de Serveis d’Habitatge; publicar-les al Butlletí Oficial de la
Província, a la Gaseta Municipal i al portal de transparència del web de
l’Ajuntament de Barcelona.
24. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 15 de desembre de 2016.
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25. Aprovar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la ubicació d'una
rèplica de l'escultura titulada “Janko Polić Kamov”, poeta croat, a l'espai exterior
enjardinat del pavelló de Santa Victòria, al recinte modernista de Sant Pau com a
reconeixement de la vinculació d'aquest poeta amb la institució i amb la ciutat de
Barcelona.
27. Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, la
concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a la Fundación
UNICEF Comité Español, amb NIF G-84451087, d’una subvenció de 57.795,00
euros per a la realització d’un projecte anomenat “Accés a l’aigua potable per a la
població siriana refugiada al camp d’Azraq”, amb un cost total d’execució de
115.590,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons
d’interès públic justificades en els informes que consten a l’expedient. Autoritzar,
disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 57.795,00 euros, a
càrrec de la partida D/0701/48902/23291 per a l’any 2016, del pressupost de la
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència
i Economia, equivalent a un 50% de l’import total del projecte (115.590,00 euros).
Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos, a
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de
l’aplicació dels fons rebuts.
28. Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la
concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional a l' Institut de
Salut Global (ISGLOBAL), amb NIF G-65341695, d’una subvenció de 50.000,00
euros per a la realització d’un projecte anomenat “Pla de Treball 2016”, amb un
cost total d’execució de 100.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria
pública per raons d’interès públic justificades en els informes que consten a
l’expedient. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per import de
50.000 euros, a càrrec de la partida D/0701/48902/23291 per a l’any 2016, del
pressupost de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, de la
Gerència de Presidència i Economia, equivalent a un 50% de l’import total del
projecte (100.000,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a tres mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons
rebuts.
29. Aprovar de conformitat amb els articles 22,2,c) i 28.1 de la Llei General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de las subvencions, la
concessió, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional al Fons Català
de cooperació al desenvolupament, amb NIF G-17125832, d’una subvenció de
40.000 euros per a la realització d’un projecte anomenat “ Campanya
d’emergència en resposta als efectes del terratrèmol a l’Equador, fase de
reconstrucció". Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès
públic justificades en els informes que consten a l’expedient. Autoritzar, disposar i
reconèixer l’obligació de la despesa per import de 40.000 euros, a càrrec de la
partida 0701/48902/23291 per a l’any 2016, del pressupost de la Direcció de
Justícia Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència i
Economia. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a
tres mesos presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.
30. Ratificar l'acord de voluntats signat el 28 de novembre de 2016 entre la
ciutat de Barcelona i les cooperacions catalanes, formades per la Generalitat de
Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de
Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la resposta a la crisi de
refugiats.
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31. Aprovar l’encàrrec de gestió a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona per
a l’assessorament del pla d’acció per a l’articulació dels instruments de planificació
i gestió del centre històric i la seva zona d’amortiment, amb els conceptes
d’urbanisme ecosistèmic, a l’oficina del Pla mestre de l’Havana Vella (Cuba), per
disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, d’acord amb les
prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. Autoritzar i disposar
la despesa per un import de 60.000,00 euros corresponents a l’any 2016, amb
càrrec a la partida D/0701/46731/23291 per a l’any 2016, del pressupost de la
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, de la Gerència de Presidència
i Economia al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de
l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Publicar aquesta resolució al BOPB.
32. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció per al programa de
Treball i Formació (convocatòria Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre),
davant el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del projecte presentat
per Barcelona Activa SAU SPM. Facultar la gerent de Política Econòmica i
Desenvolupament Local, integrada a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació
Estratègica de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots els documents
relatius al projecte i la subvenció. Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa
SAU SPM, mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, per a la gestió del projecte i la
subvenció, un cop sigui atorgada, del Programa Treball i Formació (convocatòria
Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre), per disposar dels mitjans humans,
materials i tècnics adients, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec
que figuren a l’expedient.
34. Aprovar, segons proposta annexa, els preus públics per a l’any 2017 i
successius pels serveis dels equipaments dels Districtes i les instal·lacions
esportives municipals. Publicar aquest acord i el text íntegre dels preus públics al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
35. Acceptar, de conformitat amb l’acord aprovat pel Plenari del Consell
Municipal en sessió de l'1 d’abril de 2016, les ofertes per a la formalització de
préstecs a llarg termini fins a 156.000.000 euros d’acord amb les condicions que
es descriuen en els annexos (F-1606-01;-02;-03; 04). Delegar l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia de Treball, Economia i Planificació
Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de
forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme
la signatura i disposició de les operacions. Donar compte d’aquest acord a la
Comissió d’Economia i Hisenda.
36. Ratificar el traspàs d’expedients a la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016 per un import de
421.503,44 euros de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb crèdits
pressupostaris de l’any 2016. Publicar aquest acord a la Gaseta Municipal i donarne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.
37. Aprovar l’expedient núm. 3-161/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del
turisme del primer trimestre de 2016, per fer l’aportació del 50% al Consorci de
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern, de 17 d’abril de 2013, i d’import
1.113.888,46 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
16112895; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda
38. Aprovar l’expedient núm. 3-162/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
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de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 31.057,91 euros, per
atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16112891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
39. Aprovar l’expedient núm. 3-163/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents dels ingressos de la Generalitat de Catalunya- Servei d’Ocupació per
destinar a despeses del Programa Treball i Formació-Xarxa d’impulsors del
Programa Garantia Juvenil a Catalunya, per un import de 128.000,00 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 16112995; i publicar aquest acord
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
40. Aprovar l’expedient núm. 3-164/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents dels ingressos de la Generalitat de Catalunya- Servei d’Ocupació per
destinar a despeses del Programa Treball i Formació-Subvencions destinades a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, per un
import de 549.580,13 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 16113095; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
41. Aprovar l’expedient núm. 3-165/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de l’ingrés de l’empresa Metropolis Centre Especial de Treball SL,
segons Conveni de col·laboració de 29 de gener de 2016, per a atendre despeses
del Programa "Temps de Barri, Temps per tu", d’import 5.990,00 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 16120195; i publicar aquest acord
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
42. Aprovar l’expedient núm. 3-166/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 3.221.073,98 euros,
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades a l’Institut de
Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta
a l’expedient, referència comptable núm. 16120191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
43. Aprovar l’expedient núm. 3-167/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 7.550.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades al Consorci d’Educació
per atendre despeses de beques menjador i material didàctic dels centres
educatius curs 2016-2017 i al Consorci de l’Habitatge per despeses de
rehabilitació, lloguer social i eliminació de la pobresa energètica, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta
a l’expedient, referència comptable núm. 16120291; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS
45. Aprovar la revisió de preus del contracte núm. 13003161, d’acord amb la
clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de 1.702,57 euros, IVA inclòs. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2
i 303 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contracte de
serveis que té per objecte la gestió integral i l’administració de la residència
assistida i llar residència municipal Parc del Guinardó, adjudicat a Eulen Servicios
Sociosanitarios, SA, per al termini comprès entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de
desembre del 2017, per un import total d'1.116.123,05 euros (1.013.604,15 euros
d’import net i 102.518,90 euros d’import d’IVA al 10%). Autoritzar i disposar, a
favor d'Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A79022299, la despesa
per un import total d'1.114.420,48 euros, IVA inclòs (1.012.056,36 euros d’import
net i 102.364,12 euros d’import d’IVA al 10%), a càrrec de la partida 0201 22731
23132 dels pressupostos de 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient. Requerir l’adjudicatària perquè comparegui, dins del termini de quinze
dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació de l'acord de
pròrroga del contracte, a les dependències de la cap del Departament del Serveis
Jurídics de la Gerència de Drets Socials per a la corresponent formalització del
contracte.
46. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm.
13004757 que té per objecte el concert de 52 places d’acolliment residencial
temporal i tractament social al Centre Residencial d’Inserció Creu dels Molers,
durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017,
adjudicat l'11 de desembre de 2013 a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, d’acord
amb el que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars,
i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles
23.2 i 278 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, per un import d'1.314.479,84 euros, exempt
d’IVA. Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules
administratives particulars que regeix l’esmentat contracte, que comporta una
minoració de 2.046,55 euros, exempt d’IVA, la qual cosa implica que a partir de l’1
de gener de 2017 els preus unitaris d’aplicació seran els que es detallen a
continuació: Preu mensual per l’ús del Centre Residencial d’Inserció Creu dels
Molers: 84.966,94 euros, exempt d’IVA. Preu unitari pel servei d’alimentació i
higiene: 15,4283 euros, exempt d’IVA. Autoritzar i disposar, a favor de l’entitat
Sant Joan de Déu, Serveis Socials, amb NIF núm. R-5800637-J, la despesa del
contracte núm. 13004757 per un import d'1.312.433,29 euros, exempt d’IVA, amb
càrrec al pressupost i partida indicades en el document comptable, condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació,
comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències del
Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan
núm. 75 9è).
47. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm.
14002969 que té per objecte la gestió de l’equipament integral Zona Franca,
durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018,
adjudicat el 26 de novembre de 2014 a Suara Serveis, SCCL, d’acord amb el que
estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la
conformitat del contractista, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, per un import de 3.659.584,04 euros, exempt d’IVA.
Aprovar la revisió de preus de l’esmentat contracte d’acord amb la clàusula 17 del
plec de clàusules administratives particulars, en la quantitat de 25.623,94 euros,
exempt d’IVA, la qual cosa implica que, a partir del dia 1 de gener de 2017, els
nous preus d’aplicació seran els que es detallen a continuació: Preu/mes servei
d’allotjament nocturn i atenció: 57.362,95 euros. Preu/mes servei centre de dia:
42.281,80 euros. Necessitats peremptòries (bossa anual): 6.042,01 euros. Preu
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unitari servei de manutenció i higiene nocturna i matinal: 10,8156 euros. Preu
unitari servei d’alimentació al migdia: 6,5402 euros . Autoritzar i disposar, a favor
de Suara Serveis, SCCL, amb NIF F17444225, la despesa del contracte núm.
14002969 per un import de 3.685.207,98 euros, exempt d’IVA, amb càrrec als
Pressupostos i Partida indicades en el document comptable, condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.
Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents
a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del
contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de
Drets Socials (passeig de Sant Joan núm. 75, 9è).
48. Autoritzar la despesa de 90.010,64 euros, dels quals 74.388,96 euros són
pressupost net i 15.621,68 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al
tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida 0201 48903 23231, amb el
desglossament següent: l’any 2016 per import de 54.006,39 euros, dels quals
44.633,38 euros són pressupost net i 9.373,01 euros són en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21% i l’any 2017 per import de 36.004,25 euros,
dels quals 29.755,58 euros són pressupost net i 6.248,67 euros són en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, subordinat al crèdit que per a
aquest exercici autoritzin els pressupostos municipals, per a fer front a les
despeses de pagament d’ajudes per gestionar el programa “Vacaciones para
mayores” 2016-2017 (Destins Balears i Canàries), derivada del conveni signat el
30 de novembre de 1990 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto de Mayores
y Servicios Sociales, que aniran destinades a les persones que reuneixin els
requisits establerts a la clàusula primera del conveni. Disposar la despesa, per
import de 90.010,64 euros, IVA del 21% inclòs, a favor de Iberia LAE SA,
Operadora Gowaii Vacation Holding SLNEX Continental Holdings SL. Integración
Ag. de Viajes SA. UTE Ley (comercialment anomenada UTE Mundiplan), amb NIF
núm. U87382537, entitat adjudicatària dels serveis d’organització, gestió i
execució de l’esmentat programa de vacances.
49. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària La
Caixa en l’àmbit de la infància amb la finalitat de col·laborar en el programa
“Cibercaixes. Quedem després de classe”, amb una vigència fins al 31 de
desembre de 2016. Facultar la Ima. Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora
d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura
de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
50. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital de Sant
Rafael-Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús per cobrir les necessitats
alimentàries de les persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió, amb
una vigència fins al 31 de desembre de 2019. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz i
Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a
la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
51. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona i el Consorci del Besós per a la realització del projecte “Cabal Musical”,
de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i
institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; autoritzar i
disposar la despesa plurianual per un import de 175.514,00 euros, amb càrrec als
pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci
del Besos, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades del conveni;
facultar el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se’n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports
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52. Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona per col·laborar en l’àmbit de l’habitatge des d'una perspectiva pública i
local, amb la finalitat de compartir experiències i coneixement en els processos de
disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge, vigent des
del dia següent al de la seva formalització, durant un termini de quatre anys.
Facultar l'Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell per a la signatura de l’esmentat
conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
53. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Congregación
Siervas de la Pasión, amb NIF R0800086A, per a l’execució del projecte
“Acompanyament socioeducatiu al procés de la maternitat i a l'assoliment de
l'autonomia familiar, social i econòmica de famílies monoparentals en situació de
vulnerabilitat i risc d'exclusió social”, per acollir i capacitar a les mares o futures
mares en els diferents àmbits vitals per assolir de manera gradual la plena
autonomia, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions, per un import de 40.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que
consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de Congregación Siervas de la
Pasión amb NIF R0800086A la despesa total de 40.000,00 euros a càrrec de la
partida 0201 48903 23142 del pressupost de l’any 2016 del Departament de
d’Intervenció Social a l’Espai Públic, import total equivalent al 45,23% del cost
total del projecte (88.435,35 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en
un termini no superior als tres mesos des de la finalització del projecte, a comptar
a partir del 31 de desembre de 2016, presenti la justificació de l’aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Ima. Sra. Laia
Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona,
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents
que se’n derivin.
54. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Prestacions
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) per a col·laborar i coordinar
l'acció d'ambdues institucions en l’àmbit de l’atenció a les urgències de la vellesa
per la realització de les diagnosis mèdiques de la gent gran amb necessitat urgent
d’ingrés en residència assistida, amb una vigència fins al 31 de desembre del 2019
i es podrà prorrogar expressament fins un màxim de quatre anys més per acord de
les parts. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni,
així com la de tots aquells documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
55. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Carles Pi i
Sunyer per establir espais de col·laboració relacionats amb bones pràctiques en la
gestió del coneixement, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2018.
Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se'n derivin.
56. Ratificar l’acord d’implementació entre el Comissariat General per a la
igualtat de territoris i l’Ajuntament de Barcelona en relació amb un projecte
subvencionat per la convocatòria de la UE URBACT III-Programa 2014-2020 i
acceptar la subvenció a l’Ajuntament de Barcelona per un import de fins a
109.352,00 euros.
57. Aprovar l’addenda del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies i l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, formalitzat en data 3
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d’octubre de 2016, la qual suposa una aportació addicional del Departament de
Treball, Afers socials i Famílies a favor de l’Ajuntament de Barcelona d’un import
d'1.030.922,00 euros per a destinar-los a ajuts d’urgència social a fi d’atendre les
despeses derivades dels subministraments bàsics de llum, aigua i gas, d’aquelles
persones i famílies que segons la valoració de l’Equip Bàsic de Serveis Socials
necessiten d’aquesta prestació, mantenint-se la resta de condicions aprovades en
l’esmentat Contracte programa.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
58. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 76.054,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, per a la promoció de l'educació
en el lleure a la ciutat de Barcelona. Aprovar el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, per a la
promoció de l'educació en el lleure a la ciutat de Barcelona, que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
76.054,00 euros. Facultar la Ima Sra. Carmen Andrés Añón, Regidora d'Infància,
Joventut i Gent Gran i l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de
l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per a la signatura de
l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti en data
màxima 31 de març de 2017 el balanç econòmic i la memòria de funcionament
d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor i
segons consta al pacte vuitè (Justificació dels fons rebuts) de l'esmentat conveni.
Districte de Sants-Montjuïc
59. Autoritzar i disposar la despesa de 131.744,18 euros, a favor del Centre
Cultural Islàmic de Sants, amb NIF V63639843, amb càrrec a les partides del
pressupost de l’exercici 2016 que s'indiquen en el corresponent document
comptable, per subvencionar l’execució del projecte que s’indica tot seguit. Atorgar
una subvenció, mitjançant concessió directa a l’entitat Centre Cultural Islàmic de
Sants, amb NIF V63639843, per un import de 131.744,18 euros, equivalent al
75% del cost total del projecte, per a la realització del projecte de col·laboració en
el finançament de les obres d'adequació del local adquirit per l'entitat per al
desenvolupament de les seves activitats com a centre cultural i de culte religiós,
situat al carrer Súria, 8, amb un cost total d’execució de 175.658,91 euros i amb
una durada fins a la finalització de les obres d’adequació del referit local que, en
tot cas, s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2017, d’acord amb els
arts. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en l’informe
que consta a l’expedient. Aprovar el conveni adjunt que consta a l’expedient pel
qual s'instrumenta l’atorgament de la subvenció. Facultar per a la seva signatura la
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc. Requerir
l’entitat beneficiària per tal que en el termini màxim de tres mesos, a comptar des
de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la
subvenció amb informe d’auditoria en els termes fixats al conveni i de conformitat
amb l’article 10.3 de la Normativa General de Subvencions d’aquest Ajuntament
aprovada el 17 de desembre de 2010.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
60. Ampliar l'autorització i disposició de despesa del contracte número
15002590 que té per objecte l'arrendament de la planta baixa (finca registral
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8.608) i planta primera, portes primera i segona (finques registrals 12.823 i
12.825 respectivament), de la finca núm. 31 del carrer Anglí, per un import de
425,81 euros amb càrrec al pressupost i partida indicades en aquest mateix
document; i disposar-la a favor d'Osharay Inmobiliaria, SL, NIF B95154928. El
motiu de l'ampliació és l'abonament de la factura corresponent a la repercussió de
l'import real de l'IBI de les finques.
61. Adjudicar el contracte núm. 16C00021, que té per objecte la gestió de
serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre
Cívic Sarrià, per un import de 748.152,00 euros, exempt d'IVA, de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a QSL Serveis
Culturals SLU, amb NIF B60641925, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva formalització.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document.
Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents
a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el
contracte a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Anglí
31 planta 1ª. Anul·lar part de l’autorització de despesa del contracte número
16C00021 que té per objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic Sarrià per un import de
132.000,00 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicades en aquest
mateix document. El motiu de l’anul·lació és la baixa en l’adjudicació. Donar-ne
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Districte d'Horta-Guinardó
62. Ampliar el termini màxim per adjudicar el contracte per la gestió i explotació
del centre esportiu municipal Vall d’Hebron Teixonera previst a la clàusula 13 dels
plecs de clàusules administratives que regeixen els presents plecs durant 15 dies
hàbils més, per poder portar a terme els estudis tècnics que es considerin precisos.
Districte de Sant Andreu
63. Resoldre per mutu acord el contracte de cessió d’ús de la finca situada al
carrer de Parellada, núms. 13-23, atorgada per acord de la Comissió de Govern, de
19 de gener de 2011, a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de
Barcelona, les condicions reguladores del qual van ser modificades per acord de la
Comissió de Govern, de 16 de maig de 2012, atesa la concurrència de causes
d’interès públic sobrevingudes. Indemnitzar l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Barcelona per les despeses derivades de l’ús de la finca esmentada,
en un total de 40.113,76 euros. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la
despesa de 40.113,76 euros, amb càrrec a la partida 23300/92011/0609 del
pressupost de l’exercici 2016.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
64. Excloure de la licitació del contracte núm. 16002411, que té per objecte la
Direcció Facultativa i l’Assistència Tècnica del contracte de manteniment de
pavimentació, les proposicions presentades pels següents licitadors, per estimar
que no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic; Novotec Consultores, SA, Iplan Gestión Integral, SL,
GPO Ingenieria i Arquitectura, SLU, SGS Tecnos, SA, UTE Master Plan SLConsultoría Técnica i Proyectos 1999, SL, i E3 Solinteg; excloure igualment de la
licitació a Dopec, SL per haver presentat la seva proposició fora de termini;
adjudicar el contracte núm. 16002411, per un import de 737.784,43 euros, IVA
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
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l'expedient a la UTE Direcció Manteniment Paviments BCN amb NIF U66896051, i
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb
una baixa del 31% sobre el preu de licitació, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès
que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva
formalització; disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document
amb el següent desglossament: import adjudicació 609.739,20 euros; tipus
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 128.045,23 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;
anul·lar part de l'autorització de la despesa d’aquest contracte per un import de
331.468,37 euros, corresponent a la baixa sobre el preu de licitació presentada per
a la UTE Direcció Manteniment Paviments BCN, a qui es proposa com adjudicatari,
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document;
designar com a responsable del contracte al Sr. Felip Linares; donar-ne compte a
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte de Sants-Montjuïc
65. Aprovar definitivament el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, al
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 935.600,41 euros, el 21% de
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de les Corts
66. Aprovar el Projecte Modificat de la Biblioteca Les Corts-Vidre al carrer dels
Comtes de Bell-lloc, entre els carrers de Novell i d'Evarist Arnús al Districte de les
Corts de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe tecnicojurídic de
la societat municipal BIMSA que figura a l’expedient administratiu i que a aquests
efectes es dóna per reproduït i a l’empara d’allò que preveu l’article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 42 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, per un import total de 6.636.977,14 euros, 21% IVA inclòs,
import resultant de sumar al contracte principal adjudicat (5.271.868,20 euros),
l’import de les modificacions proposades per import d'1.300.772,52 euros
(consistents en la modificació de les obres de fonamentació i reforç estructural de
la nau i dels edificis A i B) i les despeses associades (64.336,42 euros) i que
representa el 18,59% d’increment sobre l’import del Pressupost de Coneixement
per l’Administració (PCA) del projecte aprovat definitivament (6.996.344,14 euros
21% IVA inclòs); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de
Barcelona; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sant Andreu
67. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de
Terrasses, la Distribució prèvia de Terrasses de la plaça de Masadas, segons el text
que consta com a annex a la present proposta. Publicar el present acord i el text
íntegre de Distribució prèvia de Terrasses de la plaça de Masadas per a la seva
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eficàcia, al Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pagina web del Districte
de Sant Andreu, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. Donar
compte d’aquest acord al Consell Municipal.
Districte de Sant Martí
68. Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, el
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon
d’actuació urbanística del PMU de l’illa delimitada pels carrers Almogàvers,
Pamplona, Pallars i Zamora, formulat per la Junta de Compensació constituïda a
l’efecte, amb les observacions contingudes a l’informe de 14 de novembre de 2016
del Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que
consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen per reproduïts.
Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes per al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un
diari dels de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació,
amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb
notificació personal.
Acords de la sessió de 26 de gener de 2017
Aprovació de l'acta de la sessió de 19 de gener de 2017.
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de
l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa
normativa següent: I. memòria preliminar de l'Avantprojecte de Llei de contractes
de serveis a les persones de la Generalitat de Catalunya, en els termes dels
documents elaborats pels Serveis Jurídics Municipals que consten a l’expedient i
que constitueixen la motivació del present acord. Notificar el present acord i el
posicionament municipal sobre cada iniciativa normativa a la Secretaria de la
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.
2. Modificar les bases de la convocatòria de 120 places d’Agent de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, mitjançant oposició en torn lliure, aprovades per la Comissió
de Govern, de 12 de gener de 2017, en el sentit d'afegir a l'apartat 1 “De les 120
places convocades, 6 es corresponen al 10% addicional previst a l'oferta
d'ocupació pública parcial per a l’any 2017, les quals es podran cobrir atenent a les
vacants sobrevingudes que es produeixin durant el present any”. Donar compte de
la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
3. Prorrogar el contracte núm. 14004771, relatiu a l’Acord Marc que té per
objecte la prestació dels serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament
lingüístic i sociolingüístic, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i d’acord amb la clàusula 5 del PCAP de l'esmentat
contracte, adjudicat a l’empresa Linguaserve Internalización de Servicios, S.A., NIF
A-82615972, des del dia 2 de febrer del 2017 fins a l’1 de febrer de 2019 en
atenció a les raons indicades a l'informe emès per la Directora de Comunicació,
d'11 de gener de 2017, i segons compareixença signada per l'empresa.
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4. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i
Economia en l’àmbit de la Direcció de Patrimoni i de la de Pressupostos i Política
Fiscal, assignant les adscripcions, denominacions i funcions al òrgans afectats, tal i
com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als
efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 26 de gener de 2017.
6. Aprovar, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació dels errors de
transcripció en la regulació dels preus públics per l'any 2017 i successius, per
determinades prestacions dels equipaments de districte i les instal·lacions
esportives municipals, aprovada per la Comissió de Govern de 15 de desembre de
2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 27 de desembre de 2016, que
s’indiquen en l’annex.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de l'Eixample
7. Declarar la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de la tramitació del Pla Especial per a la modificació d'usos de l'immoble
situat a l'avinguda Diagonal, 233, cantonada amb el carrer Padilla, promogut per la
Diputació de Barcelona, atesa l’existència de motius determinants per a la
declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a
aquest acord; notificar aquest acord als promotors del Pla; i procedir a l’arxiu de
les actuacions.
Districte de Sant Martí
8. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels paràmetres
edificatoris del front consolidat del carrer Doctor Trueta, cantonada al carrer Ciutat
de Granada, promogut per Promoción Ciudad de Granada 11, SL; exposar-lo al
públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Acords de la sessió de 2 de febrer de 2017.
Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de gener de 2017.
Part decisòria
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos de Francisco Sans (mat.
25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments (codi lloc: 60.70.PE.10), i adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la
Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor de l’Escola
de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 120 hores en l’any
2016. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de
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26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques,
article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal
al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern
de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia
de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic
de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de
les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Monge Profitós (mat.
75030) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb destinació
al Grup Polític Municipal CUP Capgirem Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball
de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’activitat privada per compte propi com a advocat
mitjançant la societat Monge i Orteu Advocats SLP. No podrà ostentar, per ell
mateix ni mitjançant substitut, ni tampoc mitjançant l’esmentada societat ni
d’algun dels seus membres, la representació i defensa d'interessos contraris als de
la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les
activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els quals
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
3. Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració signat el 26 de gener
de 2015 entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Barcelona per promoure la formació professional
dual a la ciutat de Barcelona fins a la finalització del curs 2018-2019, en virtut del
que preveu la clàusula vuitena de l'esmentat conveni. Facultar l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de Treball,
Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura de la l'esmentada pròrroga.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
4. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 2 de febrer de 2017.
5. Acceptar l’atorgament, per part de l’Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) a favor de l’Ajuntament de Barcelona, de la concessió
administrativa per a l’ocupació del domini públic ferroviari que afecta l’espai situat
al terme de Barcelona entre els PPKK 99/100 i 99/158 de la Línia TarragonaBarcelona i França i PK 620/650 de la LAV, amb caràcter gratuït i un termini de
setanta-cinc anys, per tal a dur a terme les obres d’enderroc dels mòduls existents
en l’Estació d’Autobusos de Sants i la instal·lació d’un de nou, en els termes del
document administratiu de la concessió que s’annexa; i formalitzar la concessió en
document administratiu.
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ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
6. Aprovar els següents Projectes Municipals en matèria de turisme, finançats
pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre
estades en establiments turístics (IEET), per import total de 608.007,93 euros:
Accessos i senyalística del Parc Natural de la Serra de Collserola des de Barcelona,
per import de 301.602,00 euros. Festival Llum BCN, per import de 214.975,93
euros. Projecte Concert popular de l’OBC a la platja de Barcelona el Dia
Internacional de la Música, per import de 65.000,00 euros. Material de
comunicació Collserola, per import de 26.430,00 euros.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
7. Aprovar les bases específiques de convocatòria corresponent als “Premis
Brot’2017”, convocar els “Premis Brot’2017”, de conformitat amb les bases
generals reguladores dels “Premis Brot”, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 3 de febrer de 2014 i aprovades definitivament el 26 de
febrer; autoritzar la despesa màxima de 3.500,00 euros, que anirà amb càrrec a la
partida 0201 481.01 232.21 del pressupost de l'any 2017, per fer front a la
disposició i lliurament d'aquests premis, amb el següent desglossament: Premi
jurat Brot als millors grups musicals formats per joves fins a 25 anys, dotat amb
1.500,00 euros: - Primer premi de 1.000,00 euros. - Primer premi de 300,00
euros. - Primer premi de 200,00 euros. Premi públic Brot al millor grup musical
format per joves fins a 25 anys, dotat amb 250,00 euros. Premi jurat Embrió, als
millors grups musicals formats per joves fins a 18 anys, dotat amb 1.500,00
euros: - Primer premi de 1.000,00 euros. - Primer premi de 300,00 euros. Primer
premi de 200,00 euros. Premi públic Embrió al millor grup musical format per
joves fins a 18 anys, dotat amb 250,00 euros. Ordenar la publicació de la
convocatòria i de les bases específiques de convocatòria corresponent als "Premis
Brot’2017” mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. Establir, de conformitat amb les bases específiques, com a
termini de presentació de les obres l'1 de març de 2017.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
8. Ratificar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci de Localret en l’impuls de la plataforma Decidim, d’acord amb el text que
s’adjunta, que substitueix el text aprovat per acord de la Comissió de Govern de
22 de desembre de 2016.
9. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 181.469,41 euros, amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de Fundació Privada Benallar, amb NIF G64046899, per a suport als refugiats.
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació
Privada Benallar, amb NIF G64046899, per a suport als refugiats, que instrumenta
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de
181.469,41 euros. Facultar el Quart Tinent d'Alcaldia per la signatura de l'esmentat
conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de
març de 2018, el balanç econòmic i la memòria de funcionament i justificació dels
fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les
activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost
de les activitats realitzades i informe de l’auditor.
Districte de Ciutat Vella
10. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona,
Foment de Ciutat, SA, l’entitat Tot Raval Fundació Privada i la Fundació Bancària
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caixa d'estalvis i pensions de Barcelona i CaixaBank, SA que té per objecte la
col·laboració d’aquestes entitats per tal d’impulsar al territori del barri del Raval
una intervenció social en contextos multiculturals que promogui un
desenvolupament comunitari intercultural i una societat cohesionada, per un
termini de dos anys. Facultar la Sra. Mònica Mateos Guerrero, gerent del Districte
de Ciutat Vella, per a la seva signatura.
Districte de Sants-Montjuïc
11. Adjudicar el contracte núm. 16005733, que té per objecte la "Prestació de
Serveis per a la Gestió de l'Equipament Bàscula Jove, del Districte de SantsMontjuïc", per un import de 455.647,57 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Tasca Serveis
d'Animació, SL amb NIF B59533190, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; disposar a
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 414.225,07 euros; tipus impositiu del 10%
d'IVA, i import de l'IVA de 41.422,50 euros; fixar en 20.711,25 euros l'import de la
garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia i requerir
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte.
Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16005733 que té
per objecte la “prestació de serveis per a la gestió de l’equipament Bàscula Jove,
del Districte de Sants-Montjuïc”, per un import de 45.043,26 euros amb càrrec al
pressupost/os i partida/es indicades en aquest mateix document.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
12.- Aprovar inicialment el Projecte constructiu base de carrils bicicleta a
implantar als carrers de la xarxa bàsica de bicicleta (període 2017-2018) de
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,
per un import de 9.398.256,91 euros el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC); sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini
de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant
el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte de l'Eixample
13. Ratificar la resolució de la cinquena tinenta d’Alcaldia, de 19 de desembre de
2016, en virtut de la qual es concedeix a la societat Casp 1-13 Barcelona, SL
llicència d'obres majors per a la construcció d’un edifici d’ús residencial (Hotel 5*)
amb front al carrer Casp 1-13, compost de 4PS+PB+A+7PP (les 3 darreres
reculades respecte l’alineació), amb pas públic en planta baixa que dóna accés a
l’interior de l'illa. L’edifici disposarà de 328 places hoteleres distribuïdes en 164
habitacions (6 d’elles adaptades), piscina a la coberta (sostre de planta 7) i
instal·lacions al terrat de la planta 6 i planta 7. També disposarà de 2 locals
comercials en planta baixa i un aparcament soterrani (que ocuparà la totalitat de
l’àmbit del PMU (13E i 6E) amb capacitat per a 446 places per cotxes (26
adaptades i 2 reduïdes), 47 per a motos i 58 per a bicicletes, i 6 places de C/D de
3x8 i 6 places de C/D de 3x5. El projecte inclou la intervenció en les mitgeres que
queden al descobert. Aquesta llicència no inclou la construcció del local comercial
de planta baixa a interior d’illa dins l’1,5 FE (futura ampliació del Zara de passeig
de Gràcia, 16), que apareix representat als plànols del projecte de l’hotel per veure
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l’encaix entre les dues edificacions, sobre i sota rasant, així com tampoc l’enderroc
de l’edificació existent (sobre i sota rasant), actuacions que seran objecte de les
seves corresponents autoritzacions municipals. Condicions particulars de la
llicència. Abans de l’inici de les obres, caldrà comunicar-ne l’inici a l’Ajuntament i
també caldrà: - Justificar que l’edifici motiu d’estudi es troba lliure de sòls
contaminats, aportant a BCASA les justificacions escaients. - Verificar
l’acompliment del títol 8 de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà sobre
captació solar, presentant la documentació relativa a la darrera versió del projecte
davant l’Agència d’Energia de Barcelona. - Protegir l’arbrat viari existent i
comunicar l’inici de les obres a Parcs i Jardins amb l’objecte de la supervisió dels
treballs. - Comunicar l’inici de les obres a la Unitat d’Infraestructura i Obres de
Ferrocarril Metropolità de Barcelona i a la Subdirecció General d’Infraestructures
del Transport Terrestre i donar compliment a les condicions que es desprenen dels
respectius informes. - Lliurar la documentació relacionada a l'article 27.3 de
l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres
aprovada en data 25 de febrer 2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en
format pdf i visat. Caldrà afegir comprovant d'haver lliurat informe de l'Agència de
Residus (ARC), segons requeriments indicats en l'informe de Barcelona Cicle de
l'Aigua SA (BCASA) del 25 de juliol de 2016. - Quant a les obres d'urbanització,
dipositar a Tresoreria municipal l'import de 36.036,98 euros equivalent a la
diferència que manca dipositar (ja consta dipòsit de 28.194,00 euros) fins assolir el
12% del pressupost d'execució material, com a garantia per a la seva execució,
sense la qual la llicència no és eficaç, atenent a allò establert a l'article 41.1 del
Text Refós de la Llei d'Urbanisme. En el decurs de les obres: - Caldrà adreçar-se a
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà per tal de concretar el tractament de les
mitgeres que queden al descobert. - Cal donar compliment a les condicions
exposades en l’informe favorable amb condicions del Departament de Projectes
Urbans, de 30 de març de 2016. - Els conductes per a l’evacuació de fums, gasos,
bafs i olors, s’ajustaran al què es disposa al Títol 2 de l’Ordenança del Medi
Ambient de Barcelona de 25 de febrer de 2011, com a modificació de l’Ordenança
General del Medi Ambient Urbà. En el tràmit de primera ocupació i/o comunicació
prèvia: - A la conclusió de l’obra el titular de la llicència estarà obligat a reposar,
reconstruir o reparar les voreres malmeses durant l’execució de l’obra, així com a
reparar els danys que es puguin ocasionar en arbrat, conduccions i elements
urbanístics del sòl, vol o subsòl de la via pública. Així mateix la 1a ocupació
quedarà condicionada a l’execució de les obres d’urbanització. - Cal lliurar final
d'obra visat, la documentació de l'obra executada (as built) en format pdf,
declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació
establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les
Obres aprovada el 25 de febrer 2011. - Cal aportar davant l’Agència d’Energia de
Barcelona la documentació corresponent a la instal·lació solar tèrmica (bomba de
calor i instal·lació solar fotovoltaica), documentació tècnica i certificat final i
d’especificacions tècniques, especificada a l’art. 81-5 de l’Annex VI de l’Ordenança
del Medi Ambient de Barcelona. - Caldrà aportar i adjuntar còpia de la
documentació requerida a l’article 6 de l’ORCPI/08 i el corresponent pla de
seguretat, si escau, i l’Entitat de Control haurà de comprovar la idoneïtat d’aquesta
documentació. - Caldrà legalitzar adequadament l’activitat d’hotel mitjançant un
comunicat amb certificació prèvia, annex III.2, d’acord amb la instrucció per a
l’aplicació de l’OMAIIA a partir de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12-012011), o procediment que el substitueixi. - Caldrà legalitzar adequadament
l'activitat d'aparcament i els diferents locals comercials, d'acord amb la instrucció
per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP
12 de gener 2011). - Amb la documentació del control inicial cal aportar totes les
certificacions exigides per les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat
industrial per a les diferents instal·lacions de l’activitat (Baixa Tensió, Gas, Aparells
Elevadors, Climatització, Calefacció i ACS, etc.). - Caldrà haver obtingut l’informe
favorable Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya. - Aquesta
llicència no inclou l’enderroc de les edificacions existents ni tampoc la construcció
de la planta baixa a interior d’illa (dins l’1,5 FE), que seran objecte de les seves
corresponents autoritzacions municipals. - Aquesta llicència no inclou rètols, ni
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marquesines, ni guals, per als quals caldrà sol·licitar l'autorització preceptiva. Aquesta llicència d'obres no inclou la legalització d’activitats i instal·lacions, ni les
bastides d’obra, ni tanques de precaució o altres elements auxiliars, ni l’ocupació
de la via pública, les quals s'hauran de sol·licitar al Districte de l’Eixample i
tramitar d'acord amb la normativa vigent. Les generals assenyalades al full adjunt.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
14. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del PMU UA3 als entorns
de la ronda de Dalt, entre el parc de l’Oreneta i la plaça Alfons Comín” al Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa publicoprivada, d’acord amb
l’Informe Tècnic del Projecte del 20 de juny de 2016, que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import total
216.946,95 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò
que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a
Bagur, SA la gestió de l’actuació.
15. Aprovar inicialment el Projecte del mur de façana a l’aparcament de B:SM de
Via Augusta i reurbanització del carrer Cardenal de Sentmenat, entre el carrer
Vergós i el carrer Mañé i Flaquer, al Districte de Sarrià–Sant Gervasi de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 2.034.516,68 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya i sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya,
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte d'Horta-Guinardó
16. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la qualificació com a vial del
passatge Arc de Sant Martí, al Districte d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal;
exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
17. Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
pel senyor Francisco Ibáñez Montoya, en nom i representació de l’Arquebisbat de
Barcelona; i per la senyora Encarnación Sánchez Troya i el senyor Miguel Fígols
Valle, en els termes que figuren a l’informe emès per la societat municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA el 24 de gener de 2017 que consta a l’expedient i
que es dóna per íntegrament reproduït; tenir per comparegut al Ministeri Fiscal a
les presents diligències, en virtut de l’establert a l’art. 5 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, en nom i representació del titular cadastral de la finca número 79 del
carrer Mühlberg, d’acord amb l’exposat a l’informe esmentat; aprovar
definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques
números 75, 77 i 79 del carrer Mühlberg, incloses dins de l’Actuació Aïllada Rovira
2, de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels Tres Turons,
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal del 15 de novembre de
2010, i qualificades de sistema de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local
(clau 6a); iniciar l’expedient d’expropiació; notificar individualment als afectats
l’inici de l’expropiació per a que en el termini de quinze dies aportin els títols que
legitimin els seus drets, en cas que no ho hagin fet a la fase d’informació pública, i
proposin el preu en què els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en
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el cas de ser-ne ocupants, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24
de la Llei d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
advertint als ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran
de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data
de la notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que, si escau, pugui
correspondre i, en el supòsit que transcorregut l’esmentat termini de quinze dies
no hi hagi mutu acord; iniciar la peça separada de preu just, d’acord amb allò
establert a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu
Reglament i a l’article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;
publicar aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, i en un diari dels de més circulació de la província, amb
publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament.
Districte de Nou Barris
18. Aprovar el projecte d'execució d'adequació del local ubicat a l'avinguda
Escolapi Càncer, 4-6, nº 5, 6 i 7 al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe de supervisió i aprovació tècnica del 20 de gener de 2017
emès pel Cap del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Nou Barris i
l'informe d'aprovació tècnica del projecte emès per la Directora de Llicències i
Inspecció del Districte que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes
es donen per reproduïts, amb un pressupost de 583.382,48 euros, el 21% de
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs), d’acord amb allò que preveuen els art. 37.6
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), en concordança amb els
art. 121 a 125 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (TRLLCSP), 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLLMRLC), 93 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,de
18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local (TRRL), 134 de Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques (RCAP) i apartat 8.5.A 4 I 9.3 de l’annex al Decret
d’Alcaldia de 17 d’abril de 2012. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament de Barcelona; i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat.
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DISPOSICIONS GENERALS
Acords dels òrgans de govern
Al Plenari del Consell Municipal,
En virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional segona del Reglament Orgànic
de l’Ajuntament de Barcelona, l’Alcaldessa que sotasigna eleva al Plenari del
Consell Municipal la següent,
Proposta d’acord,
Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari
del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2015, la qual queda redactada de
la manera següent:
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Primer.- Comissions del Consell Municipal.
Es constitueixen les Comissions permanents següents:
Comissió d’Economia i Hisenda
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Segon.- Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de
Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal
en les matèries que s’indiquen a continuació:
1. Comissió d’Economia i Hisenda
a) Economia i Hisenda
Potestats tributària, pressupostària i financera
Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes
establerta per la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local
Patrimoni
b) Ocupació
Polítiques actives d’ocupació
Cooperativisme i economia social i solidària
c) Promoció econòmica
Promoció econòmica de la ciutat
Fira de Barcelona
Fundació Mobile
Consorci de la Zona Franca
Marca Barcelona
d) Turisme
Promoció turística de la ciutat
e) Comerç i consum
Comerç
Mercats Municipals
Fires
Consum
Atenció als consumidors
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En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a
referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Ocupació i
Desenvolupament local i Consum que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball,
Economia i Planificació Estratègica; i els àmbits materials de Promoció de la ciutat,
Comerç i Mercats, i Innovació i Coneixement que corresponen a l’Àrea de Govern
d’Empresa, Cultura i Innovació, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de
25 de maig de 2016 (S1/D/2016-1483).
Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les
següents entitats municipals:
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Barcelona Activa, SA
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA
Mercabarna, SA
Consorci Fira Internacional de Barcelona
Consorci Turisme de Barcelona
Fundació Barcelona World Mobile Capital Foundation
2. Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
a) Acció Social
Infància
Adolescència i Joventut
Gent gran
Serveis socials, atenció social bàsica i especialitzada
Serveis d’intervenció social i atenció a persones vulnerables
Diversitat funcional i autonomia personal
b) Salut
Salut pública (inclou zoonosi)
Policia sanitària mortuòria
Programa drogodependències
c) Educació
Serveis i instal·lacions educatives
Escoles bressol
Universitats
d) Habitatge
e) Cultura
Promoció cultural
Equipaments culturals
Biblioteques
Normalització lingüística
Nomenclàtor de la ciutat
Centres cívics
Castell de Montjuïc
f) Esports
g) Feminismes i LGTBI
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern
de Drets Socials, així com l’àmbit de Cultura adscrit a l’Àrea d’Empresa, Cultura i
Innovació; i els àmbits materials de Feminismes i LGTBI, i d’Esports adscrits a
l’Àrea de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons es disposa en el
Decret de l’Alcaldessa de 25 de maig de 2016 (S1/D/2016-1483).
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Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les
següents entitats municipals:
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Institut Municipal de Serveis Socials
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Patronat Municipal de l’Habitatge
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Barcelona Esports
Fundació Museu Picasso Barcelona
Fundació Barcelona Cultura
Fundació Privada Navegació Oceànica Barcelona
Fundació Julio Muñoz Ramonet
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Consorci Auditori i l’Orquestra
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Consorci Mercat de les Flors
Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona
Consorci d’Habitatge de Barcelona
3. Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció
a) Presidència
Serveis i relacions institucionals i ciutadanes
Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla
d’Honor de Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona
Medalles d’Or al mèrit Cultural, Científic, Cívic i Esportiu.
Memòria històrica
Relacions internacionals
Cooperació internacional
Àrea Metropolitana de Barcelona
b) Règim Interior
Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos
Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les
regidors/es
Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin
l’Alcalde/ssa
Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans de govern
Serveis generals
Recursos humans
Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general
d’acció municipal, del Programa d’actuació municipal i del Programa
d’actuació dels Districtes
Organització municipal
Atenció ciutadana
Mitjans de comunicació de titularitat municipal
c) Sistemes d’informació i telecomunicacions
Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació
Administració electrònica
d) Seguretat i Prevenció
Seguretat ciutadana
Seguretat viària
Prevenció, emergències i protecció civil
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Extinció d’incendis i salvament
Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS
Drets Civils
Justícia i Drets Humans
Transparència i Govern Obert
Coordinació territorial. Districtes
Immigració
Participació ciutadana
Cementiris i serveis funeraris

En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de l’Alcaldia;
als àmbits materials de Presidència i Territori, Memòria Històrica, Règim Interior,
Sistemes d’informació i telecomunicacions que corresponen a l’Àrea de Treball,
Economia i Planificació Estratègica; i els àmbits materials que corresponen a l’Àrea
de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, amb l’excepció dels àmbits
materials d’Esports, Feminismes i LGTBI segons es disposa en el Decret de
l’Alcaldessa de 25 de maig de 2016 (S1/D/2016-1483).
Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les
següents entitats municipals:
Institut Municipal d’Informàtica
Informació i Comunicació de Barcelona, SA
Cementiris de Barcelona, SA
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
Consorci Localret
Com a clàusula general, també es tractarà en aquesta comissió el debat sobre
l’exercici per part de l’Ajuntament de Barcelona de la funció superior de direcció
política i administrativa dels seus ens instrumentals que permeti establir
mecanismes d’estratègia conjunta del denominat grup Ajuntament de Barcelona, i
no referit a un ens en concret.
4. Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial
de les modificacions del planejament general
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la
definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres
administracions públiques
c) Gestió urbanística
d) Disciplina urbanística
e) Llicències i Inspecció
f) Arquitectura i paisatge urbà
g) Gestió del sòl
h) Educació i participació ambiental
i) Verd urbà, platges i costes
j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Zoològic de Barcelona. Centre
d’Acollida d’Animals
k) Estalvi energètic i energies renovables
l) Vigilància i reducció de contaminació
m) Neteja urbana
n) Residus sòlids urbans
o) Clavegueram
p) Manteniment i pavimentació
q) Enllumenat
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r) Mobilitat, transport i circulació
s) Disciplina viària
t) Aparcaments
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 25 de
maig de 2016 (S1/D/2016-1483).
Queden adscrites a aquesta comissió, als efectes del debat sobre l’objecte del
servei públic que gestionen o de l’activitat que desenvolupen, l’organització
interna, la política de recursos humans, o de contractació, entre d’altres, les
següents entitats municipals:
Institut Municipal d’Urbanisme
Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
Barcelona Gestió Urbanística, SA
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
Foment de Ciutat, SA
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA)
Barcelona Regional, SA
Consorci del Besòs
Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
Agència Local d’Energia de Barcelona
Barcelona Aparcaments Municipals, SA (BAMSA)
Divisió Zoològic de Barcelona de BSM, SA
Barcelona, 18 de novembre del 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano
***
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), en la sessió celebrada el 27
de gener de 2017, adoptà el següent acord:
Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de 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, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016; publicar el present acord
i el text de la modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal; facultar
indistintament, el President i el Secretari de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA (BIMSA) per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la
plena efectivitat d’aquest acord”.
En compliment d’allò disposat en el propi acord i de conformitat amb els articles
212.5 i 201.1.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, es publica a continuació l’esmentada
modificació:
Article 2: S’incorpora un nou paràgraf amb el redactat següent:
“Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA té la consideració de mitjà propi i
servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en
depenen o s’hi vinculen, i resta obligada a realitzar els treballs que aquestes
encarreguin, que s'articularan mitjançant encàrrecs de gestió”.
***

1051

1052

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

La Comissió de Govern, en sessió del dia 26-01-2017, adoptà el següent acord:
Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i
Economia en l’àmbit de la Direcció de Patrimoni i de la de Pressupostos i Política
Fiscal, assignant les adscripcions, denominacions i funcions al òrgans afectats, tal i
com es detalla als annexos.
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció.
Barcelona, 26 de gener de 2017. Gerardo Pisarello Prados, Tinent d'Alcalde de
Treball, Economia i Planificació Estratègica
Annex 1. Descripció de les funcions dels òrgans afectats
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Òrgan superior immediat: Gerència de Presidència i Economia
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció superior del pressupost, inversions, ingressos i política fiscal,
comptabilitat, i avaluació del cost i rendiment dels serveis oferts per l’Ajuntament
de Barcelona i la resta del grup municipal.
Funcions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir i coordinar l’elaboració i tramitació del pressupost municipal per a la
seva aprovació d’acord amb el programa financer i les prioritats establertes
al pla d’actuació municipal, així com les seves modificacions.
Dirigir i coordinar la planificació i el control econòmic de les inversions
municipals i la gestió dels fons europeus.
Dirigir la gestió dels ingressos i les actuacions de millora de la política fiscal
municipal.
Dirigir i supervisar la gestió econòmica i comptable municipal, l’elaboració
del compte general, i el sistema d’informació econòmic-financer.
Impulsar, coordinar i supervisar la implantació de models estratègics
d’elaboració i gestió del pressupost, alineant els recursos econòmics i
financers amb els objectius estratègics i de gestió.
Establir mecanismes de control econòmic-financer i fer el seguiment de la
informació de gestió que se’n deriva.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les
matèries pròpies de la seva competència.

Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat
Òrgan superior immediat: Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Nivell Associat: 28
Missió:
Impulsar la planificació estratègica en l’àmbit de l’assignació econòmica de
recursos, i la millora del model fiscal municipal
Funcions:
•

Dirigir i coordinar els processos relatius a la planificació estratègica
municipal (plans d’actuació, d’inversió, etc.) en l’àmbit de l’assignació
econòmica dels recursos.
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Desenvolupar i actualitzar tècniques i sistemes de gestió pressupostària per
a la seva aplicació en l’assignació econòmica dels recursos.
Definir i impulsar la millora del model fiscal municipal, així com coordinar i
promoure actuacions de política fiscal i de preus públics.
Fer el seguiment de les actuacions i decisions dels diferents òrgans i ens
municipals relacionats amb temes fiscals i tributaris, per adaptar i
actualitzar les actuacions en l’àmbit fiscal i tributari.
Assistir, oferir suport tècnic i donar resposta a temes i consultes de fiscalitat
local, hisenda i gestió pública tant en l’àmbit de l’execució com en el de la
redacció de noves normatives.
Analitzar i fer el seguiment del funcionament i liquidació de la participació
en els tributs de l’estat, i realitzar prediccions i modelitzacions sobre
previsions pressupostàries d’ingressos, tant a curt com a llarg termini.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les
matèries pròpies de la seva competència.

Direcció de Serveis del Pressupost i Inversions
Òrgan superior immediat: Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Nivell Associat: 28
Missió:
Confecció, assistència i tramitació del pressupost per a la seva aprovació;
planificació i control econòmic de les inversions de l’Ajuntament, instituts i
empreses municipals; així com la gestió coordinada dels fons europeus.
Funcions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confeccionar el Pressupost municipal d’acord amb el programa financer i les
prioritats establertes pels plans d’actuació municipals.
Assistir a la resta dels òrgans de la Gerència per a la presentació del
pressupost als diferents òrgans de govern.
Tramitar el pressupost municipal per a la seva aprovació.
Confeccionar i subministrar la informació necessària per facilitar l’anàlisi i
avaluació de l’assignació de recursos (corrents i d’inversió) a les diferents
gerències.
Garantir l’adequació de les estructures pressupostàries a la legislació vigent
sobre aquesta matèria en tot moment.
Preparar, comptabilitzar i tramitar els diferents tipus d’expedients de
modificacions pressupostàries per la seva aprovació pel corresponent òrgan
competent en cada cas.
Dotació pressupostària dels projectes d’inversió que executen els ens del
grup municipal per encàrrec de l’Ajuntament, i comptabilització de les
obligacions corresponents a les inversions en curs.
Confeccionar els informes i documentació sobre nous projectes d’inversions
que els òrgans de governs necessitin per analitzar llur oportunitat i
viabilitat.
Redactar la documentació necessària per als òrgans de govern sobre el grau
d’execució, desviacions i ,si s’escau, de cost i temps de les inversions
municipals.
Fer el seguiment dels ingressos de capital i de la coordinació i gestió dels
fons europeus.
Controlar els expedients d’expropiació i fer propostes i el seguiment de la
seva tramitació.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les
matèries pròpies de la seva competència.
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Direcció de Patrimoni
Òrgan superior immediat: Gerència de Presidència i Economia
Nivell Associat: 30
Missió:
Definició de l’estratègia de gestió del patrimoni municipal i foment de les
polítiques per llur rendibilització econòmica i social
Funcions:
•
Establir els criteris per a la gestió del patrimoni municipal i coordinació amb
la resta d'operadors.
•
Coordinar les actuacions dels diferents sectors que tenen repercussió en el
Patrimoni Municipal.
•
Administrar l'Inventari, valoració i registre dels béns de l'Ajuntament;
controlar-ne l’ús, la defensa i seguretat dels mateixos; i proposar
l’adscripció o destinació dels bens en coordinació amb la resta d’operadors
del Patrimoni Municipal.
•
Donar informació patrimonial a través dels canals convencionals i de les
noves tecnologies.
•
Controlar els expedients d’expropiació i fer propostes i el seguiment de la
seva tramitació.
•
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
•
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les
matèries pròpies de la seva competència.
***
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni
Òrgan superior immediat: Direcció de Patrimoni
Nivell Associat: 28
Missió:
Gestió operativa del patrimoni municipal, elaboració de propostes i execució de
mesures per a incrementar-ne la rendibilitat.
Funcions:
•
Conèixer i ponderar les demandes dels sectors, districtes, organismes
públics i empreses municipals, en matèria d'edificis, locals i instal·lacions
per a l'ús específic de llurs serveis.
•
Controlar els canvis de destinació o adscripció orgànica dels béns immobles
assignats als diferents operadors municipals.
•
Liquidar i revisar els cànons, rendes i preus a cobrar per l'Ajuntament
derivats de les actuacions sobre el patrimoni municipal; així com contractar
i gestionar les assegurances del patrimoni municipal, tot i coordinant de les
actuacions que en aquesta matèria realitzin els districtes.
•
Fer el seguiment i control de les concessions municipals; i realitzar
propostes d'utilització del domini públic municipal (telecomunicacions,
mobiliari urbà) en col·laboració amb altres serveis.
•
Valorar els béns del patrimoni municipal sense perjudici de les
competències d'altres serveis municipals; i fer recerca de noves vies
d’ingrés patrimonial.
•
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
•
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les
matèries pròpies de la seva competència.
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Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions
Modificar la denominació de la Direcció de Patrimoni i Inversions, adscrita a la
Gerència de Presidència i Economia, per la de Direcció de Patrimoni; i modificar les
seves funcions, tal com es detallen a l’annex 1.
Modificar la denominació de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de
Patrimoni i Inversions, adscrita a la Direcció de Patrimoni, per la de Direcció de
Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni; i modificar les seves funcions, tal com
es detallen a l’annex 1.
Modificar les funcions de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal tal com es
detallen a l’annex 1.
Modificar les funcions de la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat, tal
com es detallen a l’annex 1.
Modificar la denominació de la Direcció de Serveis de Pressupost, adscrita a la
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal, per la de Direcció de Serveis de
Pressupost i Inversions; i modificar les seves funcions, tal com es detallen a
l’annex 1.
Adscriure el Departament d’Inversions (O 07020276) a la Direcció de Serveis de
Pressupost i Inversions (O 06232072).

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat
TRANSFERÈNCIES
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-170/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

801 D/78050/15131

Tipus
Ass.
MC8(0)

502 D/60214/17212

MC7(0)

Descripció
Subvenció a entitats dones per
millorar locals. T.C
Reducció soroll ambiental. Mapa
Estratègic Soroll
TOTAL

Altes

Baixes

168.596,00

0

0

168.596,00

168.596,00

168.596,00

Altes

Baixes

Aprovades per Decret de l’Alcaldia de 30 de desembre de 2016
Expedient núm. 3-184/2016
Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/15400/15161

Tipus
Ass.
MC7(0)

703
201

Contingències

0

3.598.029,45

D/15400/31111

MC7(0)

Contingències

0

7.503.008,80

701

D/12101/43011

MC7(0)

Contingències

0

2.000.000,00

610

D/20500/33811

MC7(0)

0

1.360,31

601

D/21200/15344

MC7(0)

0

40.005,38

602

D/21200/34112

MC7(0)

Arrendaments mobiliari i
equipament
Manteniment edificis i altres
construc.
Manteniment edificis i altres
construc.

0

39.007,79
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Ce.Ce.

Pos. Pres.

401

D/21400/13211

Tipus
Ass.
MC7(0)

401

D/21600/13211

MC7(0)

401

D/21600/13612

MC7(0)

401

D/21900/13612

MC7(0)

502

D/21900/16111

MC7(0)

401

D/22103/13211

401

Descripció
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Altes

Baixes

0

84.348,35

0

20.035,03

0

18.442,90

0

22.285,77

0

1.235,07

MC7(0)

Manteniment material de
transport
Manteniment equips i software
proces d'i
Manteniment equips i software
proces d'i
Manteniment altre immobilitzat
material
Manteniment altre immobilitzat
material
Combustibles i carburants

0

9.075,86

D/22104/13211

MC7(0)

Vestuari

0

1.165,70

401

D/22105/13011

MC7(0)

Productes alimentaris

0

2.586,69

401

D/22109/13211

MC7(0)

Altre material de consum

0

1.309,48

401

D/22201/13011

MC7(0)

Comunicacions postals

0

2.297,60

401

D/22205/13011

MC7(0)

Serveis de missatgeria

0

3.080,00

401

D/22601/13011

MC7(0)

0

2.401,74

401

D/22606/13011

MC7(0)

Atencions protocol·làries i
representativ.
Reunions, conferencies i cursos

0

1.652,72

609

D/22609/33811

MC7(0)

Festes populars

0

15.752,03

604

D/22609/33811

MC7(0)

Festes populars

0

5.000,00

608

D/22609/33811

MC7(0)

Festes populars

0

3.250,40

401

D/22610/13013

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

5.930,46

401

D/22610/13014

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

34.686,36

501

D/22610/15011

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

25.513,90

609

D/22610/15344

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

8.949,25

601

D/22610/15344

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

8.200,00

604

D/22610/32612

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

2.900,01

603

D/22610/32612

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

1.135,17

605

D/22610/33411

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

1.891,44

603

D/22610/33712

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

1.006,74

606

D/22610/33811

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

5.392,76

610

D/22610/34112

MC7(0)

Despeses compra serveis

0

1.290,60

401

D/22611/13011

MC7(0)

0

1.008,00

602

D/22699/15344

MC7(0)

Altres desp. Indemnitzacions,
sentencies
Altres despeses diverses

0

39.604,87

501

D/22701/15017

MC7(0)

Seguretat

0

28.763,39

401

D/22706/15131

MC7(0)

Estudis

0

3.498,10

608

D/22706/15341

MC7(0)

Estudis

0

8.869,43

607

D/22707/33711

MC7(0)

Informes

0

3.024,00

703

D/22708/16011

MC7(0)

Serveis recaptació

0

10.553,51

602

D/22712/15344

MC7(0)

Manteniment vies públiques

0

104.881,99

605

D/22712/15344

MC7(0)

Manteniment vies públiques

0

1.355,20

401

D/22719/13015

MC7(0)

0

18.643,41

401

D/22719/13211

MC7(0)

Altres contractes de serveis
municipals
Altres contractes de serveis
municipals

0

44.572,89
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Ce.Ce.

Pos. Pres.

608

D/22719/32612

Tipus
Ass.
MC7(0)

607

D/22719/33711

MC7(0)

609

D/22719/33711

MC7(0)

608

D/22719/33711

MC7(0)

609

D/22719/33811

MC7(0)

608

D/22719/34112

MC7(0)

604

D/22725/15114

504

D/22729/15331

401

Descripció

1057

Altes

Baixes

0

1.027,79

0

13.130,01

0

7.642,99

0

3.436,73

0

2.367,48

0

4.925,16

MC7(0)

Altres contractes de serveis
municipals
Altres contractes de serveis
municipals
Altres contractes de serveis
municipals
Altres contractes de serveis
municipals
Altres contractes de serveis
municipals
Altres contractes de serveis
municipals
Execucions subsidiàries

0

52.500,00

MC7(0)

Manteniment túnels

0

82.334,53

D/23020/13011

MC7(0)

Dietes del personal no directiu

0

2.521,24

501

D/23120/15011

MC7(0)

0

1.091,37

201

D/29999/39999

MC7(0)

Locomoció del personal no
directiu
Ajust pròrroga cap.2

0

137.030,00

201

D/41020/32621

MC7(0)

IM d’Educació

0

30.000,00

703

D/44420/13311

MC7(0)

Barcelona Serveis Municipals

0

272.450,14

703

D/44440/16411

MC7(0)

Cementiris de Barcelona

0

191.395,19

601

D/46101/33211

MC7(0)

Diputació de Barcelona

0

8.268,08

703

D/48001/15212

MC7(0)

Ajuts a famílies

0

792.029,16

610

D/48101/33411

MC7(0)

0

1.000,00

401

D/48583/13612

MC7(0)

0

6.009,23

501

D/48902/17221

MC7(0)

0

12.120,37

801

D/48902/33011

MC7(0)

0

2.943,44

608

D/48903/34112

MC7(0)

0

24.000,00

608

D/48998/33711

MC7(0)

0

9.960,77

605

D/48998/33711

MC7(0)

0

1.109,14

607

D/48999/33711

MC7(0)

Premis, beques i pensions
immigr.
Activitats esportives Associació
Esportiva Bombers
Altres subvencions a institucions
sense afany
Altres subvencions a institucions
sense afany
Convenis amb institucions sense
afany lucre
Subvencions per gestió de
Centres Cívics
Subvencions per gestio de
Centres Cívics
Subvencions gestió de serveis

0

2.082,81

606

D/48999/34112

MC7(0)

Subvencions gestió de serveis

0

26.277,50

501

D/49001/15011

MC7(0)

0

3.000,00

606

D/60044/15131

MC7(0)

Quotes afiliació Organ.
Internacionals
Àmbit Vallcarca. Urbanització

0

584,33

606

D/60044/15131

MC7(0)

Àmbit Vallcarca. Urbanització

0

7.000,00

504

D/60109/15131

MC7(0)

0

3.024,74

502

D/60214/17212

MC7(0)

0

28.000,00

504

D/60262/15131

MC7(0)

Coordinació inversions.
Infraestructures del trans
Reducció soroll ambiental. Mapa
Estratègica Soroll
Seguretat en el trànsit

0

58.349,99

504

D/60382/13414

MC7(0)

0

61.707,11

703

D/60900/15131

MC7(0)

Nova xarxa de bus. Millores
transport
Inversions

0

26.309,53

703

D/60970/15131

MC7(0)

Inversions Foment Ciutat SA

0

20.583,08
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Ce.Ce.

Pos. Pres.

Descripció

D/60975/15131

Tipus
Ass.
MC7(0)

703
703

D/60975/15131

703

D/60982/17941

703

D/60983/15131

MC7(0)

703

D/60984/16011

MC7(0)

703

D/60984/16011

MC7(0)

703

D/60987/17111

MC7(0)

703

D/60989/15131

MC7(0)

703

D/60989/15131

MC7(0)

504

D/61101/15331

MC7(0)

604

D/61116/15341

608

D/61116/15344

602
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Altes

Baixes

Inversions Bagursa

0

114.446,20

MC7(0)

Inversions Bagursa

0

40.275,88

MC7(0)

Inversions Agència Energia de
Barcelona
Inversions I Barcelona Esports

0

72.905,09

0

164.760,64

Inversions Barcelona Cicle de
l'Aigua
Inversions Barcelona Cicle de
l'Aigua
Inversions Parcs i Jardins

0

27,65

0

128.598,59

0

13.354,66

0

41.218,82

0

170.018,00

0

213.901,42

MC7(0)

Inversions Agència de Salut
Pública
Inversions Agència de Salut
Pública
Rehabilitació i millora
estructures vials
PMI. Manteniment via pública

0

1.240,02

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

187.728,70

D/61116/15344

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

801,41

602

D/61116/15344

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

86.125,23

605

D/61116/15344

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

59,28

605

D/61116/15344

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

19.791,50

606

D/61116/15344

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

2,24

606

D/61116/15344

MC7(0)

PMI. Manteniment via pública

0

10.000,00

504

D/61119/13411

MC7(0)

Gesti¢ de rondes

0

15.303,80

504

D/61123/15344

MC7(0)

PMI Ciutat. Asfaltat

0

9.596,45

504

D/61131/15331

MC7(0)

0

47.586,03

502

D/61136/16511

MC7(0)

0

64.360,91

504

D/61137/13411

MC7(0)

0

47.941,67

504

D/61138/15344

MC7(0)

0

14.735,37

504

D/61139/13411

MC7(0)

0

7.000,00

501

D/61144/15131

MC7(0)

0

65.703,00

504

D/62205/15131

MC7(0)

Estructures vials. Diagnosis
Túnels Ciutat
Pla de manteniment integral
Ciutat. Enllumenat
Pla Mobilitat Urbana.
Implementació d'actuacions
Pla de manteniment integral
Ciutat. Accessibilitat
Gesti¢ de rondes. Estudi
Mobilitat
Àmbit Sagrera. Redaccions de
Projectes - BSAV
Smart city. Control Room

0

6.013,65

701

D/62209/15121

MC7(0)

0

7.200,00

101

D/62250/15131

MC7(0)

Equipaments c/ Robert Robert
2-6. Adquisició
Arxiu municipal. Construcció

0

120.000,00

701

D/62278/15121

MC7(0)

Correu Vell 6 tic. Adquisició

0

46.000,00

401

D/62577/13212

MC7(0)

Equipaments GUB

0

7.557,12

401

D/62647/13011

MC7(0)

0

6.340,09

502

D/62649/17211

MC7(0)

0

43.998,12

401

D/63202/13212

MC7(0)

Tecnologies informació¢ i
comunicació
Pla de millora de la qualitat de
l’aire. Estudis
Obres edificis GUB

0

25.601,44

401

D/63204/13612

MC7(0)

Obres edificis SPEIS

0

6.167,00
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Descripció

D/63501/13011

Tipus
Ass.
MC7(0)

501

D/63501/15011

101

D/63865/15131

504

1059

Altes

Baixes

Bens mobles de reposició

0

1.667,60

MC7(0)

Bens mobles de reposició

0

1.982,81

MC7(0)

Teatre Arnau. Reforma interior

0

12.336,79

D/63866/15131

MC7(0)

Galeries de Serveis. Millores

0

7.393,54

602

D/63867/15131

MC7(0)

0

6.194,71

602

D/63867/15131

MC7(0)

0

60.926,40

502

D/63868/16911

MC7(0)

0

10.093,95

608

D/63869/15131

MC7(0)

0

62.812,18

609

D/63870/15131

MC7(0)

Seu del Districte de l'Eixample.
Millores
Seu del Districte de l'Eixample.
Millores
Centre atenció animals cia.
Renovació instal.
Locals usos
socials+pr.econ.socialsolid…r.Adeq.NA
Espai 30. Millores

0

4.728,35

101

D/63872/15131

MC7(0)

0

10.515,74

501

D/63875/15131

MC7(0)

0

27.342,00

501

D/63875/15131

MC7(0)

0

58.658,00

703

D/74400/15131

MC7(0)

Oficina Municipal d’Informació i
Consum. Adequació
Pavelló Mies Van der Rohe.
Millores instal·lacions
Pavelló Mies Van der Rohe.
Millores instal·lacions
Barcelona Activa NA

0

33.520,14

703

D/74431/15131

MC7(0)

0

225,7

501

D/76430/15341

MC7(0)

Foment Ciutat Vella- No
activable
TC a Barcelona Regional

0

33.843,03

703

D/76731/15131

MC7(0)

0

31.964,48

701

D/78044/15131

MC7(0)

Inversions Consorci Educació
Barcelona
Can Calopa. Rehabilitació

0

1.624,63

801

D/78050/15131

MC7(0)

0

168.596,00

703

D/78099/15131

MC7(0)

Transf. Capital a Associació
Lligam
Altres transferències de capital

0

11.339,71

703

D/44420/15112

MC8(0)

Barcelona Serveis Municipals

1.880.000,00

0

201

D/46715/31112

MC8(0)

1.496.000,00

0

201

D/46717/31211

MC8(0)

C.S.B.(Agencia salut pública
Barcelona)
C.S.B (PAMEM)

6.363.221,95

0

703

D/74322/15211

MC8(0)

4.147.000,00

0

703

D/74480/49111

MC8(0)

Transf. Cap. A Patronat mpal.
Habitatge
Transferència capital ICB

2.000.000,00

0

703

D/76710/15131

MC8(0)

Consorci del Besós

2.125.768,00

0

504

D/22718/17943

MC7(0)

Manteniment galeries de serveis

0

26.649,75

18.011.989,95

18.011.989,95

TOTAL
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Decrets de l’Alcaldia
PROPOSTA DE DESCONCENTRACIÓ D’ATRIBUCIONS EN MATÈRIA
SANCIONADORA EN RELACIÓ AMB LA VENDA I EL CONSUM DE BEGUDES
ALCOHÒLIQUES EN L’ÀMBIT DE LA LLEI 22/1985, DE 25 DE JULIOL, DE
PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN
GENERAR DEPENDÈNCIA.
Decret. El Plenari del Consell Municipal ha acordat acceptar, en sessió de data
23 de desembre de 2016, la delegació de competències acordada per la
Presidència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona en data 24 de novembre de
2016 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7298 de 31 de
gener de 2017. L’acord del Consell Municipal ha estat publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7294 de 25 de gener de 2017.
Segons la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona,
correspon a l’Alcaldessa l’exercici de la potestat sancionadora, atribució que pot ser
desconcentrada conforme allò disposat en el seu article 13.2.
Per això, en ús de les facultats atribuïes a l’Alcaldia per l’article 13 de la Carta
Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de
Barcelona.
Disposo
Primer. Desconcentrar en els/les Gerents de Districtes les atribucions següents
en l’àmbit de la delegació conferida per l’Agència de Salut Pública i acceptada pel
Plenari del Consell Municipal per acord de data 23 de desembre de 2016 :
1. Incoar i nomenar l’instructor/secretari dels expedients sancionadors que es
tramitin en l’àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència, en infraccions
relacionades amb la venda i el consum de begudes alcohòliques.
2. Resoldre els expedient sancionadors esmentats, sempre que la sanció per
infracció no superi la quantia de 6.000 euros, ni la durada del tancament de
l’establiment o suspensió de l’activitat excedeixi de tres mesos.
Segon. Desconcentrar en els Regidors/es de Districte l’atribució següent:
1. Resoldre els expedients sancionadors per les infraccions tipificades
corresponents a matèries esmentades a l’apartat anterior, sempre que la sanció
imposada sigui superior a 6.000 euros, o la durada del tancament de l’establiment
o suspensió de l’activitat sigui superior a tres mesos.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en la Gaseta Municipal, i en la pàgina web municipal.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la
primera sessió que celebri.
Barcelona, 1 de febrer de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 240/2017)
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CARTIPÀS
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i
l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Resol,
Cessar amb efectes 31 de gener de 2017, com a personal d’alta direcció, el
senyor Salvador Illa Roca (mat. 27991), en el càrrec de Gerent de la Gerència
d'Empresa, Cultura i Innovació.
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima
sessió que se celebri.
Barcelona, 02 de febrer de 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
(Ref. 221/2016)
***
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb els articles 52 de la Carta Municipal de
Barcelona, 13 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament de personal al
servei de les entitats locals de Catalunya i amb el que es disposa a l’article 12 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, i l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Resol,
Cessar amb efectes 29 de gener de 2017, com a personal eventual, la senyora
Inmaculada SANTOS CASTILLA (mat. 54766), en el lloc de treball de Tècnic/a 3,
codi 80.30.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit al Patronat
Municipal de l’Habitatge.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.
Barcelona, 02 de febrer 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
(Ref. 222/2016)
***
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb els articles 52 de la Carta Municipal de
Barcelona, 13 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament de personal al
servei de les entitats locals de Catalunya i amb el que es disposa a l’article 12 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, i l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Resol,
Cessar amb efectes 29 de gener de 2017, com a personal eventual, la senyora
Marta PIGEM JUBANY (mat. 27859), en el lloc de treball de Tècnic/a 2, codi
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80.20.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit a la Direcció Tècnica de
Premsa.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.
Barcelona, 02 de febrer de 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
(Ref. 223/2016)
***
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb els articles 52 de la Carta Municipal de
Barcelona, 13 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament de personal al
servei de les entitats locals de Catalunya i amb el que es disposa a l’article 12 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, i l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Resol,
Cessar amb efectes 29 de gener de 2017, com a personal eventual, el senyor
David ASPARO HUIX (mat. 72572), en el lloc de treball de Tècnic/a 2, codi
80.20.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit a la Direcció Tècnica de
Premsa.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.
Barcelona, 2 de febrer de 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
(Ref. 224/2016)
***
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb els articles 52 de la Carta Municipal de
Barcelona, 13 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament de personal al
servei de les entitats locals de Catalunya i amb el que es disposa a l’article 12 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, i l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Resol,
Cessar amb efectes 29 de gener de 2017, com a personal eventual, la senyora
Noèlia VIDA MARIN (mat. 25678), en el lloc de treball de Tècnic/a 2, codi
80.20.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit a la Direcció Tècnica de
Premsa.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.
Barcelona, 02 de febrer de 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
(Ref. 225/2016)
***
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Decret
Antecedents:
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències
municipals.
Segon. Vist que el senyor Félix Ortega Sanz, és funcionari de carrera de la
Diputació de Barcelona del grup de classificació A1.
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional s’adequa a allò que disposa
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal.
Fonaments jurídics:
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal directiu i
personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de competència
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1.
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el
nomenament de personal municipal.
Resolc,
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona.
Nomenar el senyor Félix ORTEGA SANZ, personal d’alta direcció, en el càrrec de
gerent de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació i assignar-li el lloc de treball
Gerència, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 30 i
el règim de plena dedicació amb efectes del dia 1 de febrer de 2017. Mentre no es
desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta
Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes
determinacions que el personal eventual de confiança.
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.
Barcelona, 02 de febrer de 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
(Ref. 220/2016)
***
Decret.
D’acord amb el que determinen els respectius estatuts socials dels diferents
Consorcis, i en ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta
Municipal de Barcelona,
Disposo,
Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona en els Consorcis que es
relacionen, les persones següents:
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona:
Vocal del Consell General:
─ Sr. Carles Vicente Guitart, en substitució del Sr. Cales Sala Marzal.
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Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona:
Vocal del Consell General
─ Sr. Carles Vicente Guitart, en substitució del Sr. Carles Sala Marzal.
Barcelona, 02 de febrer de 2017. L' Alcaldessa Ada Colau Ballano
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PERSONAL
Concursos de personal
Modificació bases Concurs núm. 101/2016-C
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de
l’Alcaldessa, en data 7 de febrer de 2017, ha dictat la següent resolució:
Modificar les bases de la convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits
d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional de Gestió i
Administració (GA) adscrit a la Direcció de Serveis del Pressupost de la Direcció de
Pressupostos i Política Fiscal de la Gerència de Presidència i Economia, publicades a
la Gaseta Municipal de 20 de novembre de 2016, atès el canvi de denominació,
adscripció i funcions de la dita Direcció, sent aquesta la Direcció de Serveis del
Pressupost i Inversions.
Procedir a l’obertura d’un nou termini de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació a la Gaseta, sens perjudici de la validesa de les
sol·licituds ja presentades en temps i forma.

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SET
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE NOU LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol
convocatòria és necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos.
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs.
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MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
1.
2.

3.

4.

Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.
Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat:
1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat:
0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball
convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball
convocat: 0,25 punts.
Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat,
fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball
convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del
lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.
Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular,
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el
Comitè d'Empresa.
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la
Gaseta Municipal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data
d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada,
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter
indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.
ANNEX
Concurs núm. 9/2017-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família
professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció de
la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana. (Nivell 26)
Concurs núm. 10/2017-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família de
Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de Gestió de Residus
de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de la Gerència Adjunta de
Medi Ambient i Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana. (Nivell 24)
Concurs núm. 11/2017-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família de
Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de Gestió de Residus de la
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de la Gerència Adjunta de Medi
Ambient Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana. (Nivell 24)
Concurs núm. 12/2017-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la
família General (GE) adscrit al Departament de Desenvolupament de la Direcció de
Serveis de Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal de la
Gerència de Recursos Humans i Organització (Nivell 24)
Concurs núm. 14/2017-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família
professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos. (Nivell 26)
Concurs núm. 15/2017-C. Tres llocs de treball de TÈCNIC/A 1 de la família
professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea del Contenciós de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos. (Nivell 26)
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Concurs núm. 16/2017-C. Un lloc de treball de Cap de Departament 2 de la
família general (GE) adscrit al Departament de Registre General de la Direcció de
Serveis de Secretaria General de la Gerència Recursos. (Nivell 24)
TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la
Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la
Gerència d’Ecologia Urbana.
Concurs núm. 9/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la
Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència
d’Ecologia Urbana.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 1 de
la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis
d’Inspecció de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 1 (80.10.SJ.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 € mensuals segons catàleg vigent)
1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 1 de la família de SJ)
3.1.1. Missió
Actuar com a referent de la seva família professional, en una o vàries de les
seves especialitats, derivant del seu treball coneixements i experiència, criteris i
directrius globals d’actuació aplicables a la Corporació Municipal, i desenvolupant
els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades
crítiques o d’elevat impacte per a l’organització.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de
la seva família professional o en el marc d’una especialització concreta.
Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal.
•
Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la
transformació i millor dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan on
presten els seus serveis i de la seva família professional.
•
Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució
de gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. Assessorar a
altres tècnics en la seva especialitat professional.
•
Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les
matèries competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
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Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
•
Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan
on presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb cert component
estratègic, adaptant i traduint polítiques del seu àmbit funcional o de la seva
família professional a processos tècnics i establint criteris d’actuació o de referència
en el seu marc d’especialització.
3. És el màxim referent tècnic en la seva especialitat en la Corporació Municipal,
requerint d’un coneixement ampli i contrastat en el seu camp tècnic, científic o
especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment sense un
marc normatiu i/o de processos estandarditzats.
5. Disposen de llibertat per definir línies de treball i criteris d’actuació per
desenvolupar les funcions de l’òrgan on actua i de la seva família professional.
6. Requereixen d’una alta capacitat de comunicació i influència per exercir un
impacte a un alt nivell de l’organització, assessorant, influint i assolint maneres
d’actuar o línies de treball noves o diferents.
7. No tenen ascendència jeràrquica sobre altres persones però sí una gran
influència tècnica, podent supervisar tasques realitzades per altres tècnics.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS Inspecció)
3.2.1. Missió
Coordinació municipal dels òrgans que exerceixen la disciplina de llicències i
d’inspecció.
3.2.2. Funcions
•
Coordinació dels serveis de disciplina de les llicències i inspecció de
l’Ajuntament de Barcelona, tant amb caràcter sectorial com territorial.
•
Dirigir i tutelar el desenvolupament dels diferents projectes per la millora de
la prestació dels serveis d’inspecció i llicències.
•
Supervisar, avaluar i controlar els resultats dels serveis de llicències i
inspecció.
•
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
•
Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
•

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en
Dret, Tècnic/a Superior en Gestió (amb titulació de Dret); Tècnic/a
d’Administració General (amb titulació de Dret).
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
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Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
−

5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en l’àmbit jurídic d’Inspecció d’un Districte fins a 2 punts
− Experiència en l’àmbit jurídic a un àrea central en temes d’Inspecció fins
a 2 punts
− Experiència en el disseny jurídic d’aplicatius informàtics fins a 1 punt
− Experiència en coordinar equips de lletrats fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) d’acord
amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, Treball en
equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca d’informació i
actualització de coneixements, Autoconfiança, Rigor i organització, Comunicació i
influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
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Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:
− Sra. Aurora López Corduente, gerent adjunta d’Urbanisme de la Gerència
d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sra. Eva Mur Cavero, directora de la Direcció de Serveis d’Inspecció, o
persona en qui delegui.
− Sra. Elisabeth Castella Soler, tècnica de la Direcció de Serveis d’Inspecció, o
persona en qui delegui.
− Sr. Daniel Carulla Roqué, tècnic de la Direcció de Recursos i Control de
Gestió, o persona en qui delegui.
Secretària:
− Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i
Organització, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol•licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
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Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit
al Departament de Gestió de Residus de la Direcció de Serveis de Neteja i
Gestió de Residus de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis
Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana.
Concurs núm. 10/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis de Gestió i Administració (GA)
adscrit al Departament de Gestió de Residus de la Direcció de Serveis de Neteja i
Gestió de Residus de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de la
Gerència d’Ecologia Urbana.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2
de la família de Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de
Gestió de Residus de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de la
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia
Urbana.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 2 (80.20.GA.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionarial
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 24
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
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Destinació:
Complement específic:
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24 (588,75 € mensuals)
1029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família GA)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les
matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.
3.1.2. Descripció funcional
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament
de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.
•
Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries,
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus
serveis.
•
Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres
tècnics, i elaborar els de major complexitat.
•
Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten
els seus serveis.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic,
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la
seva família professional.
3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un
marc normatiu i procediments estandarditzat.
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus
serveis i rebre supervisió sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.
7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de
l’òrgan on presta els seus serveis.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual esta adscrit el lloc (Departament de
Gestió de Residus)
3.2.1. Missió
Gestió dels projectes de recollida selectiva i dels diferents programes de gestió
de residus així com dels ingressos corresponents.
3.2.2. Funcions
•
Desenvolupar el pla de prevenció i gestió de residus de la ciutat i impulsar
la promoció i increment de la recollida selectiva.
•
Desenvolupar propostes sobre prevenció i minimització de residus en els
diferents àmbits sectorials.
•
Participació i relació amb els agents i les entitats de la ciutat en matèries
pròpies del seu departament.
•
Actuar com a interlocutor per tal d’obtenir recursos, informació i participació
en relació els plans d’administracions supralocals.
•
Analitzar la gestió dels residus proposant, en el seu cas, les mesures
correctores necessàries per assegurar la seva correcta gestió, actuant, si és
necessari, davant les diverses administracions que tenen competència en la
matèria.
•
Controlar i supervisar els ingressos derivats de la recollida selectiva.
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Participar en les comissions i els grups de treball relacionats amb la gestió
dels residus municipals.
Planificar, controlar i supervisar la recollida selectiva als generadors
específics i comercials de la ciutat.
Dirigir les actuacions de formació i inspecció relacionades amb la recollida
específica i comercial, proposant les mesures correctores que siguin adients
per aconseguir una òptima recollida de residus en aquest àmbit d’actuació.
Controlar i supervisar que els sistemes de recollida de residus utilitzats a la
ciutat s’adaptin a la normativa vigent, mantenint permanentment
actualitzada la seva informació.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de l’Ajuntament de
Barcelona de Tècnic/a Superior en Estadística, Tècnic/a Superior en Gestió,
Tècnic/a Superior en Informació, Tècnic/a Superior en Economia, Tècnic/a
Superior en Sociologia, Tècnic/a Superior en Organització, Tècnic/a Superior
en Psicologia i Tècnic/a d’Administració General o bé pertànyer al grup A,
subgrup A2 de la categoria de l’Ajuntament de Barcelona de Gestió
d’Administració General.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament
(SPEIS).
(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories
establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva categoria estigui inclosa
en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
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servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol•licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en l’àmbit de la gestió d’expedients administratius en
general, i en especial en la tramitació d’expedients de gestió tributària i
recaptatòria fins a 2 punts
− Experiència en l’elaboració d’informes i propostes de resolució en relació
a les sol·licituds i/o recursos administratius fins a 2 punts
− Experiència en la utilització d’aplicacions informàtiques corporatives en
general i/o en les aplicacions específiques requerides per al lloc de
treball convocat fins a 1 punt
− Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis
urbanístics i d’obra (OP) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal
(SOM):Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic,
Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, Flexibilitat
i obertura al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
Presidenta:
− Sr. Carles Vázquez González-Roman, Director de Serveis de Neteja i Gestió
de Residus de la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sr. Josep Jurado Calvo, Cap de Departament de Gestió de Residus de la
Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
− Sr. Alfons Bocchetto Bruse, Tècnic del Departament de Gestió Operativa de
la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui..
− Sr. Daniel Carulla Roque, Tècnic de la Direcció de Recursos i Control de
Gestió de la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
Secretari/a:
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Sra. Sonia León Prieto, Tècnica del Departament de Selecció i Promoció de
la Gerència de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
−

7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
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interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al
Departament de Gestió de Residus de la Direcció de Serveis de Neteja i
Gestió de Residus de la Gerència Adjunta de Medi Ambient Serveis Urbans
de la Gerència d’Ecologia Urbana.
Concurs núm. 11/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al
Departament de Gestió de Residus de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de
Residus de la Gerència Adjunta de Medi Ambient Serveis Urbans de la Gerència
d’Ecologia Urbana.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2
de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de Gestió
de Residus de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de la Gerència
Adjunta de Medi Ambient Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 2 (80.20.OP.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionarial
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 24
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

24 (588,75 € mensuals)
1029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família OP)
3.1.2. Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les
matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.
3.2. Descripció funcional
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament
de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.
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Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries,
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus
serveis.
•
Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres
tècnics, i elaborar els de major complexitat.
•
Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten
els seus serveis.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic,
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la
seva família professional.
3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un
marc normatiu i procediments estandarditzat,
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus
serveis i rebre supervisió sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.
7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de
l’òrgan on presta els seus serveis.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual esta adscrit el lloc (Departament de
Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic).
3.2.1. Missió
Gestió dels projectes de recollida selectiva i dels diferents programes de gestió
de residus així com dels ingressos corresponents.
3.2.2. Funcions
•
Desenvolupar el pla de prevenció i gestió de residus de la ciutat i impulsar
la promoció i increment de la recollida selectiva.
•
Desenvolupar propostes sobre prevenció i minimització de residus en els
diferents àmbits sectorials.
•
Participació i relació amb els agents i les entitats de la ciutat en matèries
pròpies del seu departament.
•
Actuar com a interlocutor per tal d’obtenir recursos, informació i participació
en relació els plans d’administracions supralocals.
•
Analitzar la gestió dels residus proposant, en el seu cas, les mesures
correctores necessàries per assegurar la seva correcta gestió, actuant, si és
necessari, davant les diverses administracions que tenen competència en la
matèria.
•
Controlar i supervisar els ingressos derivats de la recollida selectiva.
•
Participar en les comissions i els grups de treball relacionats amb la gestió
dels residus municipals.
•
Planificar, controlar i supervisar la recollida selectiva als generadors
específics i comercials de la ciutat.
•
Dirigir les actuacions de formació i inspecció relacionades amb la recollida
específica i comercial, proposant les mesures correctores que siguin adients
per aconseguir una òptima recollida de residus en aquest àmbit d’actuació.
•
Controlar i supervisar que els sistemes de recollida de residus utilitzats a la
ciutat s’adaptin a la normativa vigent, mantenint permanentment
actualitzada la seva informació.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.
•

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de l’Ajuntament de
Barcelona de Tècnic/a Superior en Arquitectura; Tècnic/a Superior en
Enginyeria, o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de les categories de
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l’Ajuntament de Barcelona de Tècnic/a Mitjà en Arquitectura; Tècnic/a Mitjà
en Enginyeria.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament
(SPEIS).
(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories
establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva categoria estigui inclosa
en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en tramitació i resolució de tasques tècniques relacionades
amb l’espai públic fins a 3 punts
− Experiència en l’elaboració de procediments, protocols i avaluació de
resultats fins a 2 punts
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Experiència en interlocució amb la ciutadania, així com altres òrgans
municipals o d’altres administracions fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis
urbanístics i d’obra (OP) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal
(SOM):Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic,
Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, Flexibilitat
i obertura al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
−

Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
Presidenta:
− Sr. Carles Vàzquez Gonzàlez-Roman, director de Serveis de Neteja i Gestió
de Residus, de la Gerència Adjunta de Medi Ambient Serveis Urbans de la
Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sr. Josep Jurado Calvo, cap del Departament de Gestió de Residus de la
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, de la Gerència Adjunta de
Medi Ambient Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona
en qui delegui.
− Sr. Alfons Bocchetto Bruse, Tècnic del Departament de Gestió Operativa de
la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, de la Gerència Adjunta
de Medi Ambient Serveis Urbans de la Gerència d’Ecologia Urbana, o
persona en qui delegui.
− Sr. Daniel Carulla Roque, Tècnic de la direcció de Recursos i Control de
Gestió de la Gerència d’Ecologia Urbana, o persona en qui delegui..
− Sra. Esther López Pérez, Gestora de Projectes del Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona
en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
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En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al
Departament de Desenvolupament de la Direcció de Serveis de
Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal de la
Gerència de Recursos Humans i Organització.
Concurs núm. 12/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al
Departament de Desenvolupament de la Direcció de Serveis de Comunicació
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Interna, Desenvolupament i Atenció al Personal de la Gerència de Recursos
Humans i Organització.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit al Departament de Desenvolupament
de la Direcció de Serveis de Comunicació Interna, Desenvolupament i Atenció al
Personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
1. Classificació dels llocs convocats
Denominació:
Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Gestió de Projectes
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 24
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família
GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva
activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
•
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i
materials disponibles a la programació establerta.
•
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.
2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert
component tècnic, implantant els projectes definits.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia
en l’operativa.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i
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altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa.
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb
entitats internes i externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura,
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Desenvolupament)
3.2.1. Missió
Disseny, i execució dels diferents programes de desenvolupament de recursos
humans.
3.2.2. Funcions
•
Identificar i diagnosticar necessitats de formació i desenvolupament.
•
Assessorar a l’organització i dissenyar solucions de formació i de
desenvolupament.
•
Dissenyar el pla de formació i elaborar la programació anual.
•
Executar i avaluar la programació formativa anual impulsant la millora i la
innovació continua.
•
Atendre i gestionar les demandes d’equips i persones en relació a la
formació interna i a la formació externa.
•
Sol·licitar, controlar i justificar els fons econòmics atorgats per l’Institut
Nacional d’Administració Pública per realitzar activitats formatives i
coordinar l’assignació realitzada als organismes autònoms.
•
Coordinar, impulsar i gestionar l’entorn virtual d’aprenentatge de
l’Ajuntament de Barcelona.
•
Coordinar l’elaboració dels convenis marc de col·laboració amb universitats.
•
Decidir i gestionar els sistemes i processos, impulsant els canvis i millores
necessàries per a la realització dels plans del Departament.
•
Donar suport amb mitjans propis o externs, als sectors, districtes i
organismes públics en matèria de formació.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de llurs funcions.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
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Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
−

5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
Experiència en disseny i programació de plans de formació fins a 2 punts
Experiència en l’entorn dels Recursos Humans fins a 2 punts
Experiència en gestió i seguiment de projectes fins a 2 punts
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i
Desenvolupament.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
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Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.

6. Junta de valoració
Presidenta:
Sra. Maria Rodríguez Rodríguez, directora de la DS de Comunicació Interna,
Desenvolupament i Atenció al Personal, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Carme Melús Nuño, directora de Recursos Humans de l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins i Ecologia Urbana, o persona en qui delegui.
Sra. Eva M Herrero Alonso, cap del Departament de Desenvolupament, o
persona en qui delegui.
Sra. Francesca Otalora Sala, cap del Departament de Personal de la Gerència de
Recursos, o persona en qui delegui.
Secretària:
Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica del Departament de Selecció i Promoció de
Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui farà les funcions de secretària.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
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La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea
de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de
Recursos.
Concurs núm. 14/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea
de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 1
de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic de la
Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 1 (80.10.SJ.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 € mensuals)
1289,28 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic 1 de la família SJ)
3.1.1. Missió
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Actuar com a referent de la seva família professional, en una o vàries de les
seves especialitats, derivant del seu treball coneixements i experiència, criteris i
directrius globals d’actuació aplicables a la Corporació Municipal, i desenvolupant
els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades
crítiques o d’elevat impacte per a l’organització.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de
la seva família professional o en el marc d’una especialització concreta.
Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal.
•
Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la
transformació i millor dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan
on presten els seus serveis i de la seva família professional.
•
Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució
de gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. Assessorar a
altres tècnics en la seva especialitat professional.
•
Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les
matèries competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
•
Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan
on presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb cert component
estratègic, adaptant i traduint polítiques del seu àmbit funcional o de la seva
família professional a processos tècnics i establint criteris d’actuació o de referència
en el seu marc d’especialització.
3. És el màxim referent tècnic en la seva especialitat en la Corporació Municipal,
requerint d’un coneixement ampli i contrastat en el seu camp tècnic, científic o
especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment sense un
marc normatiu i/o de processos estandarditzats.
5. Disposen de llibertat per definir línies de treball i criteris d’actuació per
desenvolupar les funcions de l’òrgan on actua i de la seva família professional.
6. Requereixen d’una alta capacitat de comunicació i influència per exercir un
impacte a un alt nivell de l’organització, assessorant, influint i assolint maneres
d’actuar o línies de treball noves o diferents.
7. No tenen ascendència jeràrquica sobre altres persones però sí una gran
influència tècnica, podent supervisar tasques realitzades per altres tècnics.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de l’Àrea
de Règim Jurídic)
3.2.1. Missió
Assessorament jurídic general i coordinació amb els serveis jurídics centrals i la
resta de serveis jurídics municipals descentralitzats.
3.2.2. Funcions
•
Realitzar funcions d’assessorament i informació jurídica en els temes de
gran complexitat, tot i garantint llur qualitat tècnica, jurídica i
procedimental.
•
Dissenyar tota la política de prevenció jurídica en coordinació amb els
serveis d’assessoria jurídica dels Districtes i dels òrgans gestors.
•
Col·laborar, quan sigui requerit, en la redacció d’ordenances i disposicions
generals, així com elaborar informes sobre el seu contingut.
•
Gestionar i coordinar els informes jurídics i dictàmens encarregats a
externs.
•
Impulsar les activitats del programa de formació jurídica dels lletrats.
•
Coordinar els Serveis Jurídics Centrals amb els Serveis Jurídics
descentralitzats.
•
Realitzar la defensa de l’Ajuntament en els plets de qualsevol ordre
jurisdiccional.
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Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves
competències.
Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies
de les seves competències.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en
Dret, Tècnic/a Superior en Gestió (amb titulació de Dret); Tècnic/a
d’Administració General (amb titulació de Dret).
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
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Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Contractació, béns municipals, propietat intel·lectual fins a 2 punts
− Funció pública i dret laboral fins a 2 punts
− Urbanisme, medi ambient i habitatge fins a 1 punt.
− Dret tributari fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) d’acord
amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, Treball en
equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca d’informació i
actualització de coneixements, Autoconfiança, Rigor i organització, Comunicació i
influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
JUNTA DE VALORACIÓ
President:
− Sr. Albert Solé Benito, director de Serveis Jurídics de la Gerència de
Recursos, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sr. Manuel Mallo Gómez, director de l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció
de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos.
− Sra. Magda Trabal Ogazón, directora de l’Àrea del Contenciós de la Direcció
de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
− Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, o persona en
qui delegui.
Secretari/a:
− Sra. Mariola Gabás Nova, tècnica del Departament de Selecció i Promoció
de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o
persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
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descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea
del Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de
Recursos.
Concurs núm. 15/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits de tres llocs de
treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea
del Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits de tres llocs de treball de TÈCNIC/A
1 de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de l’Àrea del Contenciós de la
Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 1 (80.10.SJ.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 € mensuals)
1289,28 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic 1 de la família SJ)
3.1.1. Missió
Actuar com a referent de la seva família professional, en una o vàries de les
seves especialitats, derivant del seu treball coneixements i experiència, criteris i
directrius globals d’actuació aplicables a la Corporació Municipal, i desenvolupant
els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades
crítiques o d’elevat impacte per a l’organització.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de
la seva família professional o en el marc d’una especialització concreta.
Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal.
•
Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la
transformació i millor dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan
on presten els seus serveis i de la seva família professional.
•
Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució
de gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. Assessorar a
altres tècnics en la seva especialitat professional.
•
Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les
matèries competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
•
Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan
on presten els seus serveis.
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2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb cert component
estratègic, adaptant i traduint polítiques del seu àmbit funcional o de la seva
família professional a processos tècnics i establint criteris d’actuació o de referència
en el seu marc d’especialització.
3. És el màxim referent tècnic en la seva especialitat en la Corporació Municipal,
requerint d’un coneixement ampli i contrastat en el seu camp tècnic, científic o
especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment sense un
marc normatiu i/o de processos estandarditzats.
5. Disposen de llibertat per definir línies de treball i criteris d’actuació per
desenvolupar les funcions de l’òrgan on actua i de la seva família professional.
6. Requereixen d’una alta capacitat de comunicació i influència per exercir un
impacte a un alt nivell de l’organització, assessorant, influint i assolint maneres
d’actuar o línies de treball noves o diferents.
7. No tenen ascendència jeràrquica sobre altres persones però sí una gran
influència tècnica, podent supervisar tasques realitzades per altres tècnics.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de l’Àrea
del Contenciós)
3.2.1. Missió
Representació i defensa de la Corporació Municipal.
3.2.2. Funcions
•
Realitzar funcions d’assessorament i informació jurídica en els temes de
gran complexitat, tot i garantint llur qualitat tècnica, jurídica i
procedimental.
•
Representar a l’Ajuntament, en els esdeveniments de caire jurídic referits a
l’àmbit de la defensa jurídica de la Corporació; exercint la defensa de
l’Ajuntament en els plets de qualsevol ordre jurisdiccional, i especialment en
l’ordre contenciós –administratiu, quan així sigui requerit; així com preparar
i presentar recursos o reclamacions administratives davant d’altres
administracions públiques.
•
Exercir funcions d’assessoria i d’emissió d’informes i dictàmens de caire
jurídic sol·licitats, i exercir les funcions d’impuls i coordinació dels treballs
de documentació que es duguin a terme en la direcció com a recolzament a
la resta d’unitats operatives.
•
Coordinar el desenvolupament del programa de gestió del coneixement tant
digital, incloent l’elaboració de protocols i materials de recolzament a la
defensa davant els Tribunals.
•
Definir i fixar estratègies de defensa, així com coordinar i planificar l’exercici
de funcions de defensa davant els tribunals i en els recursos o reclamacions
interadministratives.
•
Assegurar la qualitat tècnica, jurídica i procedimental dels escrits a
presentar davant d’òrgans jurisdiccional i la seva adequació a les
estratègies de defensa prèviament fixades.
•
Realitzar el seguiment de totes les fases dels procediments judicials en curs
i avaluar les conseqüències que qualsevol plet pugui tenir per l’Ajuntament;
així com fer el seguiment de l’execució de les sentències i resolucions
judicials i tot el que es deriva de les mateixes.
•
Gestionar i coordinar la defensa jurídica externa; així com la representació i
defensa de càrrecs i personal municipal d’acord als paràmetres establerts,
incloent també els temes de despesa vinculats.
•
Coordinar la gestió de les notificacions o documentació judicial, assegurant
la recepció i enviament de la mateixa, i la posterior transmissió als òrgans
gestors competents.
•
Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves
competències.
•
Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies
de les seves competències.

10-2-2017

NÚM. 4

10-2-2017

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en
Dret, Tècnic/a Superior en Gestió (amb titulació de Dret); Tècnic/a
d’Administració General (amb titulació de Dret).
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs
específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Dret penal fins a 1 punt
− Dret laboral fins a 0,5 punts
− Dret mercantil i concursal fins a 0,5 punts
− Dret comunitari fins a 0,5 punts
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− Urbanisme, medi ambient i habitatge fins a 1 punt
− Dret tributari fins a 0,5 punts
− Funció Pública fins a 0,5 punts
− Dret civil fins a 0,5 punts
− Dret Administratiu (part general) i Contenciós-Administratiu fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) d’acord
amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, Treball en
equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca d’informació i
actualització de coneixements, Autoconfiança, Rigor i organització, Comunicació i
influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President:
− Sr. Albert Solé Benito, director de Serveis Jurídics de la Gerència de
Recursos, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sr. Manuel Mallo Gómez, director de l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció
de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos.
− Sra. Magda Trabal Ogazón, directora de l’Àrea del Contenciós de la Direcció
de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
− Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, o persona en
qui delegui.
Secretari/a:
− Sra. Mariola Gabás Nova, tècnica del Departament de Selecció i Promoció
de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o
persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
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descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
Cap de Departament 2 de la família general (GE) adscrit al Departament
de Registre General de la Direcció de Serveis de Secretaria General de la
Gerència Recursos.
Concurs núm. 16/2017-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de Cap de Departament 2 de la família general (GE) adscrit al Departament
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de Registre General de la Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència
Recursos.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de
Departament 2 de la família general (GE) adscrit al Departament de Registre
General de la Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència Recursos.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Cap de Departament 2 (40.20.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Comandament
Tipus de lloc:
Cap de Departament
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 24
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
1.130,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 2 de la família
GE)
3.1.1. Missió
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb
els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència
requerida.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes,
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
•
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de
l’Ajuntament.
•
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva
coordinació i control de les prestacions.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra totes les activitats i processos que constitueixen una funció completa.
Actua més en un pla tècnic, dins de procediments, normes i estàndards.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la
seva interpretació.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb
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proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i
externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència
directiva per al comandament del personal.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Registre General)
3.2.1. Missió
Desenvolupament i coordinació del Registre General municipal.
3.2.2. Funcions
•
Coordinar l’actuació del Registre d’entrada i sortida de documents de
l’organització municipal i ens dependents.
•
Adequar la gestió del Registre garantit el seu funcionament d’acord amb els
requeriments legals de seguretat, integritat, veracitat i actualització de la
informació.
•
Realitzar les funcions d’informació, formació i coordinació amb els diferents
òrgans gestors de l’Administració municipal relacionades amb el Registre,
així com ens externs.
•
Normalitzar i millorar els processos i procediments relacionats amb el
correcte funcionament i seguretat del Registre.
•
Impulsar el desenvolupament d’evolutius en funció de les noves necessitats
legals, tècniques i organitzatives.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de llurs funcions.
•
Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 i A2, de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria les persones candidates que es troben en una de les situacions
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
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Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
−

4. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en direcció d’equips i de grups de treball fins a 2 punt
− Experiència en la planificació i posada en marxa de nous programes,
projectes o serveis fins a 2 punts
− Experiència en coordinació tècnica transversal de serveis electrònics en
entorn web fins a 2 punts
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de Cap de Departament 2 de la família general (GE)
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional,
Treball en equip, Orientació al servei públic, Flexibilitat i obertura al canvi,
Comunicació i Influència, Visió global, Lideratge i Desenvolupament, Direcció de
persones.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President/a:
− Sr. Jordi Cases i Pallares, Secretari General, o persona en qui delegui.
Vocals:
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Sr. Carles Lloveras Lleal, director de la Direcció de Serveis de Secretaria
General, o persona en qui delegui.
− Sr. Joan Caparrós Hernández, tècnic lletrat de la Direcció de Serveis de
Secretaria General, o persona en qui delegui.
− Sra. Francesca Otàlora, cap del Departament de Personal de la Gerència de
Recursos, o persona en qui delegui.
− Secretària:
− Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i
Organització, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
−

7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
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10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (IMEB)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol
convocatòria és necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos.
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs.
MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
1.
2.

Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.
Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat:
1 punt.
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–

3.

4.

Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat:
0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball
convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball
convocat: 0,25 punts.
Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat,
fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball
convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del
lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.
Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular,
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el
Comitè d'Empresa.
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la
Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data
d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada,
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter
indefinit.
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En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.
ANNEX
Concurs núm. 2/2017-E. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família
professional de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de Recursos
Humans de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA)
adscrit al Departament de Recursos Humans de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB)
Concurs núm. 2/2017-E
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 3
de la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de
Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona(IMEB).
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 3 (80.30.GA.90 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A2
Destinació:
Nivell 22
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació: 22 (514,94 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 850,42 € mensuals segons catàleg vigent
3. Descripció funcional
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3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 3 de la família de GA)
3.1.1 Missió
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família
professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis.
3.1.2 Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les
matèries que siguin competència de l’òrgan presten els seus serveis.
•
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la
normativa o els procediments establerts.
•
Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis.
•
Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i
recursos de l’òrgan on presten servei.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic,
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos
definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu
àmbit funcional o família professional.
3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un
marc normatiu i procediments estandarditzat.
5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió
sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Recursos Humans)
3.2.1. Missió
Administrar i gestionar els recursos humans de l’IMEB.
3.2.2. Funcions
•
Gestió econòmica del personal: Elaboració de la proposta de Capítol 1 del
pressupost de l’Institut, així com el seu control i seguiment mensual.
Elaboració de la nòmina mensual: variacions, càlcul, comptabilització.
•
Aplicació dels diversos convenis col·lectius existents, de les disposicions de
la Generalitat i de l’Ajuntament i de la normativa fiscal i en matèria de
seguretat social que s’escaigui.
•
Gestió administrativa del personal: Formulació de propostes i tramitació
administrativa relatives a la gestió de personal, control i seguiment de la
disciplina laboral, tramitació i gestió d’altes i baixes, substitucions.
•
Anàlisi de necessitats i formulació de propostes sobre provisió de llocs de
treball singularitzats. Execució de procediments en matèria de selecció per
al personal de l’IMEB, (oferta pública, promoció interna, borses de treball,
concursos). Formació i racionalització dels recursos humans assignats.
Propostes de contractació.
•
Intervenció directa i continuada en matèria de relacions laborals, propostes
i negociacions de conveni, negociació d’oferta pública, informació sobre els
procediments de selecció i promoció gestionats, i en general totes les
relacions ordinàries amb la Comissió de seguiment de l’acord de condicions
de treball de l’IMEB.
•
Donar compliment a la normativa vigent sobre Prevenció de riscos i salut
laboral (Llei 31/1995), i al Decret d’Alcaldia del 14 de gener de 2009 que
estableix la creació d’un servei de prevenció propi amb l’objectiu de
fomentar la cultura de la prevenció a tota l’organització municipal.

1103

1104

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

•

NÚM. 4

Definir i proposar normatives internes sobre personal en les matèries
assignades al seu àmbit de competències.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A2 de la categoria de Tècnic/a d’Administració
General de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
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Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en processos integrals d’elaboració de nòmina a l’Ajuntament
de Barcelona o a organismes adherits al seu acord de condicions de treball
fins a 3 punts
− Coneixement i domini dels sistemes d’informació de personal, SIP i SAP,
(introducció i manteniment de dades, elaboració d’informes, càlcul de
projeccions, gestió de tràmits) fins a 2 punts
− Experiència en gestió econòmica i/o administrativa en recursos humans fins
a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis
de Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
Presidenta:
− Sra. Teresa Salvadó Aparicio, Directora de Serveis i Recursos Generals de
l’Institut Municipal d’Educació, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sra. Antònia Cañellas Majoral, Cap del Departament de Recursos Humans
de l’IMEB, o persona en qui delegui.
− Sra. Montserrat Vendrell Tornabell, Cap del Departament de Serveis Jurídics
i Secretària Delegada de l’IMEB, o persona en qui delegui.
− Sra. Pilar Vallejo Pérez, Tècnica del Departament de Recursos Humans de
l’IMEB, qui exercirà les funcions de secretària, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (Plaça Espanya, 5).
També es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model de
sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden descarregar des del portal
informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos Humans” de la Intranet
Municipal.
El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

1105

1106

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos
Humans de l’IMEB publicarà a la intranet municipal la llista de persones admeses i
excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de realitzar
la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova
destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme
autònom o ens instrumental diferent del convocant, la seva presa de possessió es
durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la
resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en
la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia
hàbil del segon mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE DOS
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL DE
L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA (IMH)
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
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REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol
convocatòria és necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos.
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs.
MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
1.
2.

3.

4.

Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.
Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat:
1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat:
0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball
convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball
convocat: 0,25 punts.
Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat,
fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball
convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del
lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.
Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
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–

Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular,
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el
Comitè d'Empresa.
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la
Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data
d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada,
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter
indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.
ANNEX
Concurs núm. 222/2017. Dos llocs de treball de SUPORT 4 de la família
professional General (GE) adscrit al Departament de Relacions amb el Contribuent
de la Direcció de Relacions amb els Contribuents i Reclamacions de l’Institut
Municipal d’Hisenda. (Nivell 16)
Concurs núm. 223/2017. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família
professional General (GE) adscrit a la Direcció d’Inspecció Tributària de l’Institut
Municipal d’Hisenda. (Nivell 16)
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SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament
de Relacions amb el Contribuent de la Direcció de Relacions amb els
Contribuents i Reclamacions de l’Institut Municipal d’Hisenda.
Concurs número 222/2017
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits de dos llocs de treball de Suport 4
de la família professional General (GE) adscrits al Departament de Relacions amb
el Contribuent de la Direcció de Relacions amb els Contribuents i Reclamacions de
l’Institut Municipal d’Hisenda.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Suport
Tipus de lloc:
Suport
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
C1 i C2
Destinació:
Nivell 16
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

16 (353,43 € mensuals segons catàleg vigent)
633,79 € mensuals segons catàleg vigent.

3. Descripció funcional
3.1 Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE)
3.1.1 Missió
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o
tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la
seva realització en termes de fiabilitat.
3.1.2 Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències
i recursos de l’òrgan on presten servei.
•
Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius;
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els
documents i expedients podran ser físics o electrònics.
•
Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.
•
Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.
2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per
indicar-li les prioritats o normes a seguir.
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de
processos estandarditzats.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i
desenvolupar tramitacions administratives.
3.2 Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Relacions amb el Contribuent)
3.2.1 Funcions
•
Dissenyar, impulsar i coordinar els serveis d'atenció al contribuent i a
l’infractor.
•
Transmetre les directrius necessàries amb la finalitat de garantir
l’homogeneïtat de les actuacions i la unitat de criteri.
•
Proposar les modificacions necessàries en la web de l’Institut Municipal
d’Hisenda i de l’Ajuntament, en relació als tributs, preus públics i sancions
gestionades per l’Institut.
•
Elaborar les instruccions necessàries pels serveis d’atenció presencial de
l’Institut Municipal d’Hisenda i assegurar la seva adaptació per a les oficines
d’atenció al ciutadà dels districtes i la plataforma d’atenció telefònica.
•
Elaborar anualment la proposta de Guia del contribuent.
•
Resoldre les incidències que plantegi la funció de registre i certificats.
•
Crear i mantenir els models d’impresos que s’envien als ciutadans i a les
empreses.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2
de la categoria Auxiliar Administrativa.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic
C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
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En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− En informació i/o tramitació de tributs municipals i en informació i atenció
relacionada amb campanyes municipals i/o gestió de padrons, fins a 3
punts.
− En aplicacions informàtiques corporatives en general i/o en les aplicacions
específiques requerides per al lloc de treball convocat, fins a 3 punts.
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE)
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional,
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President:
─ Sra. Teresa Ribas i Algueró, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o
persona en qui delegui.
Vocals:
─ Sr. Rafael Olañeta Fernández Grande, Director de Relacions amb els
Contribuents i Reclamacions de l´Institut Municipal d´Hisenda, o persona
en qui delegui.
─ Sr. Pedro Boqueras Buisán, Cap del Departament de Relacions amb el
Contribuent de l´Institut Municipal d´Hisenda, o persona en qui delegui.
─ Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans de l´Institut Municipal
d´Hisenda, qui actua també com a Secretari, o persona en qui delegui.
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Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de l Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la
seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos
Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova
destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme
autònom o ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de
possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la
publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió
es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació de
l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
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davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció
d'Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda.
Concurs número 223/2017
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció d’Inspecció Tributària de
l’Institut Municipal d’Hisenda.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Suport 4 (90.40.GE.20 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Suport
Tipus de lloc:
Suport
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
C1 i C2
Destinació:
Nivell 16
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

16 (353,43 € mensuals segons catàleg vigent)
633,79 € mensuals segons catàleg vigent.

3. Descripció funcional
3.1 Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE)
3.1.1 Missió
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o
tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la
seva realització en termes de fiabilitat.
3.1.2 Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències
i recursos de l’òrgan on presten servei.
•
Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius;
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els
documents i expedients podran ser físics o electrònics.
•
Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat.
•
Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.
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2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per
indicar-li les prioritats o normes a seguir.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de
processos estandarditzats.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i
desenvolupar tramitacions administratives.
3.2 Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció
d’Inspecció Tributària)
3.2.1 Funcions
•
Elaboració dels plans de treball d'inspecció i impulsió dels mateixos a través
dels equips propis o dels organismes que, eventualment, col·laborin amb la
inspecció per tal d'investigar i comprovar tot allò que condueixi a una
tributació més equitativa i a la desaparició del frau fiscal.
•
La investigació dels fets imposables per esbrinar aquells altres que
l'Administració municipal ignori.
•
La integració definitiva de les bases tributàries mitjançant les actuacions de
comprovació en els supòsits d'estimació directa i objectiva i de les
actuacions inspectores corresponents a l'estimació indirecta.
•
Les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació i
investigació.
•
Les actuacions, per iniciativa pròpia o per sol·licitud dels altres òrgans de
l'Administració municipal, de caràcter inquisitiu o d'informació que calgui
efectuar relativa als particulars o altres organismes que, directament o
indirectament, condueixen a l'aplicació dels tributs.
•
Coordinació amb Gestió Tributària i Sistemes, per tal de detectar i actuar
sobre possibles borses de frau, a través de creuaments informàtics.
•
Corresponen al Cap les funcions de direcció, coordinació i impuls del treball
de la Inspecció i les pròpies d'Inspector en Cap, d'acord amb el Reglament
General de la Inspecció dels Tributs.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2
de la categoria Auxiliar Administrativa.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de
desembre de 2013.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
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certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Col·laboració en la gestió d’expedients administratius en general i
especialment els relacionats amb la gestió tributària, fins a 3 punts
− En aplicacions informàtiques corporatives en general i/o en les aplicacions
específiques requerides per al lloc de treball convocat, fins a 3 punts.
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE)
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional,
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President:
•
Sra. Teresa Ribas i Algueró, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o
persona en qui delegui.
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Vocals:
•
Sra. Gloria López de Maria Rodríguez, Directora de la Inspecció Tributària
de l´Institut Municipal d´Hisenda, o persona en qui delegui.
•
Sra. Paloma González Sanz, Directora Jurídica de l´Institut Municipal
d´Hisenda, o persona en qui delegui.
•
Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans de l´Institut Municipal
d´Hisenda, qui actua també com a Secretari, o persona en qui delegui.
Un representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la
seva sol·licitud i les dades que hi consten.

8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos
Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals.
10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
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d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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Lliures designacions
Lliure designació núm. 7/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de
DIRECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de
Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Andreu.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de
la Gerència del Districte de Sant Andreu.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Directiu
Tipus de lloc:
Direcció
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 28
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

28 (840,73 €)
2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies
estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals,
assignats a la Direcció.
•
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels
objectius marcats.
•
Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de
desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra
Direcció.
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistirlos sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional,
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de
Serveis de Llicències i Espai Públic)
3.2.1. Missió
Exercir la direcció executiva de la planificació dels serveis d’obres, manteniment,
llicències i inspecció, que es desenvolupen al Districte, garantint la coordinació
amb els àmbits sectorials de referència.
3.2.2. Funcions
•
Garantia de que els serveis prestats per la Direcció als ciutadans siguin
eficaços i eficients i responguin a les seves necessitats.
•
Disseny de les línies estratègiques, en l’àmbit de les llicències i espai públic,
a desenvolupar en els barris del Districte per l’organització municipal.
•
Direcció de la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte
d’obres, manteniment, llicències i inspecció, espai públic i de qualsevol altre
que li sigui designat en l’àmbit de les llicències i espai públic.
•
Responsable de la interlocució amb els àmbits sectorials vinculats a les
llicències i espai públic, per la planificació i resposta a les demandes dels
ciutadans.
•
Impuls dels òrgans de participació del Districte en l’àmbit de les llicències i
espai públic, en coordinació amb la Direcció de Promoció, Participació i
Prevenció.
•
Direcció de les actuacions pròpies d’obra i manteniment del Districte,
seguint els criteris marc definits per les Gerències sectorials.
•
Planificació i execució dels compromisos adoptats pels plans municipals i del
Districte l’àmbit de les llicències i espai públic.
•
Direcció dels recursos humans i materials assignats directament a la
Direcció.
•
Responsable d’integrar a la seva Direcció la prevenció de riscos laborals i de
vetllar per un desenvolupament eficient.
•
Impuls dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
•
Exercici de les competències que li siguin delegades.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el
compliment de les seves funcions.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
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(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència de Recursos
− Titular de la Gerència de Districte de St. Andreu
− Titular de la Gerència de Recursos Humans
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació
municipal que ocupa llocs gerencials.
6. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
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d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua
catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
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11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.

Lliure designació núm. 8/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de
DIRECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis
Generals de la Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Directiu
Tipus de lloc:
Direcció
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 28
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)
2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies
estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
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3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals,
assignats a la Direcció.
•
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels
objectius marcats.
•
Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de
desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra
Direcció.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistirlos sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional,
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de
Serveis Generals)
3.2.1. Missió
Exercir la direcció executiva dels serveis de suport del districte, orientant-se a
garantir a la resta de Direccions els recursos necessaris pel desenvolupament de la
seva activitat, informar de l’avaluació de resultats del Districte i coordinar la relació
amb els àmbits sectorials de recursos.
3.2.2. Funcions
•
Garantia de que els serveis prestats a les Direccions del Districte siguin
eficaços i eficients i responguin a les seves necessitats.
•
Disseny de les línies estratègiques en l’àmbit de la gestió de recursos
humans, materials i econòmics del Districte.
•
Direcció de la planificació, organització i prestació dels serveis de suport del
Districte: recursos interns, serveis jurídics, recursos de comunicació,
funcions d’arxiu del Districte i de qualsevol altre que li sigui designada en
l’àmbit dels serveis generals.
•
Seguiment de l’execució dels plans municipals i del Districte, del
desenvolupament dels recursos invertits i de les accions destinades a
acomplir amb els objectius municipals.
•
Planificació i execució dels compromisos adoptats pels plans municipals i del
Districte en l’àmbit dels serveis generals.
•
Direcció dels recursos humans i materials assignats directament a la
Direcció.
•
Responsable d’integrar la prevenció de riscos laborals a totes les Direccions
del districte i de vetllar per un desenvolupament eficient.
•
Impuls dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
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Exercici de les competències que li siguin delegades.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el
compliment de les seves funcions.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència de Recursos.
− Titular de la Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
− Titular de la Gerència de Recursos Humans
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el
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tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació
municipal que ocupa llocs gerencials.
6. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua
catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
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segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
Lliure designació núm. 9/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al
Departament de Projectes i Obres de la Direcció de Serveis
d'Infraestructures i Espai Urbà de la Gerència Adjunta de Mobilitat i
Infraestructures de la Gerència d'Ecologia Urbana.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE
DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Projectes i
Obres de la Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà de la Gerència
Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia Urbana.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Comandament
Tipus de lloc:
Cap de Departament
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2

10-2-2017

NÚM. 4

10-2-2017

Destinació:
Sistema de provisió:
Classe de lloc:
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Nivell 26
Lliure designació
Lloc de promoció
26 (705,19 € mensuals)
1.390,28 € mensuals, segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1)
3.1.1. Missió
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb
els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i
d’impacte organitzatiu.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes,
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
•
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de
l’Ajuntament.
•
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva
coordinació i control de les prestacions.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis.
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament
definits.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de
recursos i d’impacte organitzatiu,
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i
externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència
directiva per al comandament del personal.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Projectes i Obres)
3.2.1. Missió
Gestió i supervisió dels projectes i obres d’infraestructures urbanes i de millora a
l’espai urbà de Barcelona. Coordinació i supervisió dels projectes d’inversió en
l’espai públic en coordinació amb totes les àrees i territoris responsables.
3.2.2. Funcions
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Gestionar, supervisar i fer el seguiment dels projectes i obres
d’infraestructures urbanes i dels projectes i obres de millora en l’espai urbà.
Coordinar i supervisar l’execució dels Plans de Rehabilitació Integral amb els
districtes.
Optimitzar els processos i les tecnologies que permeten el manteniment i
conservació de les infraestructures de la ciutat en totes les fases possibles.
Desenvolupar i aplicar solucions eficients que millorin la integració e
interrelació de les obres a l’espai públic de la ciutat.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del
mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del
procés.
En cap cas no hi pot prendre part el personal que estigui en suspensió
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim
exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures.
− Titular de la Direcció de Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà.
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Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de
Recursos Humans i Organització.
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al
convocat.
−

6. Criteris de valoració
Es valorarà:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual esta
adscrit el lloc emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
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partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
Lliure designació núm. 10/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball
CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit
Departament de Mobilitat en el Territori de la Direcció de Serveis
Mobilitat de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de
Gerència d'Ecologia Urbana.

de
al
de
la

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE
DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Mobilitat en
el Territori de la Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència Adjunta de
Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia Urbana.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
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1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Comandament
Tipus de lloc:
Cap de Departament
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 € mensuals)
1.390,28 € mensuals, segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1)
3.1.1. Missió
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb
els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i
d’impacte organitzatiu.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes,
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
•
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de
l’Ajuntament.
•
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva
coordinació i control de les prestacions.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis.
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament
definits.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de
recursos i d’impacte organitzatiu,
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i
externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència
directiva per al comandament del personal.
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3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Mobilitat de en el Territori)
3.2.1. Missió
Implementació del Pla de Mobilitat Urbana i les estratègies i criteris per assolir
una mobilitat més segura, més eficient, més equitativa i més sostenible, a nivell de
territori, assessorant i interlocutant amb els diferents agents que actuen en
matèria de mobilitat en cadascú dels districtes per solucionar conjuntament les
seves problemàtiques.
3.2.2. Funcions
•
Coordinar i impulsar la implementació de les actuacions del Pla de Mobilitat
Urbana, transmetent els criteris estratègics de mobilitat a nivell dels
districtes.
•
Assessorar, interlocutar amb el territori (districtes i unitats territorials de la
Guàrdia Urbana) en matèria de mobilitat. Canalitzar les peticions i
participació ciutadana.
•
Coordinar transversalment la implementació operativa dels projectes de
mobilitat en el territori, amb els Plans de Mobilitat de Barri com a element
vertebrador.
•
Vetllar pel compliment dels criteris d’accessibilitat urbana.
•
Realitzar el seguiment de l’execució i la recepció de les obres dels aspectes
de mobilitat dels projectes de transformació de l’espai públic.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del
mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del
procés.
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En cap cas no hi pot prendre part el personal que estigui en suspensió
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim
exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures.
− Titular de la Direcció de Serveis de Mobilitat.
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de
Recursos Humans i Organització.
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al
convocat.
6. Criteris de valoració
Es valorarà:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual esta
adscrit el lloc emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es

1133

1134

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
Lliure designació núm. 11/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de
DIRECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit a la Divisió de Planificació
de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de
la Gerència de Seguretat i Prevenció.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
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de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la
família General (GE) adscrit a la Divisió de Planificació de la Direcció del Servei de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Directiu
Tipus de lloc:
Direcció
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 28
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)
2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies
estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals,
assignats a la Direcció.
•
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels
objectius marcats.
•
Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de
desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra
Direcció.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistirlos sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.

1135

1136

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional,
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Divisió de
Planificació)
3.2.1. Missió
Planifica les necessitats de recursos materials del SPEIS a curt, mig i llarg
termini.
3.2.2. Funcions
•
Dirigir la redacció, actualització i seguiment dels plans de manteniment i
reposició de vehicles, equips de protecció individual i altres materials
d’intervenció en coordinació amb el Departament de Logística i
Infraestructures de la gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
•
Impulsar el procés de redacció dels procediments del SPEIS: la definició, els
criteris d’avaluació, la metodologia d’implantació i proposar la seva revisió
en coordinació les divisions del SPEIS.
•
Identificar i proposar les prioritats formatives del SPEIS.
•
Impulsar la redacció de documentació amb continguts específics de les
diferents àrees d’intervenció de l’SPEIS.
•
Col·laborar en la planificació de les accions formatives de l’SPEIS.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
•
Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o exercici
del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
− Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest
requisit, hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua
catalana equivalent al nivell requerit (C1). La no superació d’aquesta
prova comportarà l’exclusió del procés.
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En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
6. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència de Recursos.
− Titular de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
− Titular de la Gerència de Recursos Humans
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació
municipal que ocupa llocs gerencials.
7. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
8. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
9. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua
catalana.
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10. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
11. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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Lliure designació núm. 1/2017-L
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al
Departament de Festes, Tradicions i Festivals de la Direcció de Programes
Culturals de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Cap de
Departament 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Festes,
Tradicions i Festivals de la Direcció de Programes Culturals de la Gerència de
l’Institut de Cultura de Barcelona.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Comandament
Tipus de lloc:
Cap de Departament
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 € mensuals)
1.390,28 € mensuals, segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1)
3.1.1. Missió
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord
amb els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que
pertany, per tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia
i eficiència requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica,
de recursos i d’impacte organitzatiu.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes,
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
•
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de
l’Ajuntament.
•
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva
coordinació i control de les prestacions.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis.
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament
definits.
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de
recursos i d’impacte organitzatiu.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i
externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència
directiva per al comandament del personal.
3.2 Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Festes, Tradicions i Festivals)
3.2.1. Missió
Dissenyar i executar els programes de promoció i difusió de diferents festes,
tradicions i festivals que es realitzen a la ciutat, tant a través de programes
propis com a través de la coordinació de les iniciatives dels districtes, o del
sector cultural arrelat al territori.
3.2.2. Funcions
•
Participar en els projectes i processos de dinamització i desenvolupament
de la cultura especialment els que tenen lloc en el territori, especialment
aquelles accions que fomentin el treball en xarxa.
•
Dirigir i coordinar l’acció dels programes a través dels responsables
artístics i executius dels àmbits de festes, festivals i tradicions.
•
Dirigir i coordinar l’acció dels festivals literaris que es programes des de
l’Institut a través dels seus directius artístics i executius.
•
Proposar estratègies que estimulin a la difusió del coneixement cultural
que s’impulsa a través dels anys temàtics.
•
Conceptualitzar, dissenyar, gestionar i coordinar els programes de: La
Mercè Festa Major de Barcelona, La Cavalcada de Reis, etc.
•
Tramitar els ingressos i les despeses que es derivin de la seva gestió,
d’acord amb la previsió d’ingressos i despeses aprovat per l’Institut.
•
Formular les condicions tècniques dels processos de contractació i de
compra de bens i serveis necessaris per a l’execució dels seus programes
•
Dirigir els equips encarregats de l’execució de les funcions descrites.
•
Distribuir les persones i els equips que tingui assignats, d’acord amb les
càrregues de treball.
•
Coordinar-se amb les altres direccions de l’institut en l’execució de les
funcions de la seva competència.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 o A2 (qualsevol categoria de l’Ajuntament
de Barcelona).
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
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subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del
mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal que estigui en suspensió
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim
exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona
− Titular de la Direcció de Programes Culturals de l’Institut de Cultura de
Barcelona.
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de
Recursos Humans i Organització.
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al
convocat.
6. Criteris de valoració
Es valorarà:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.

1141

1142

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 4

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud al Registre de
l’Institut de Cultura de Barcelona, Rambla 99 planta 4a., de dilluns a divendres de
09:00 a 14:00h i dijous tarda també de 15:30 a 17:30h.
També es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model de
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió.
El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos
Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona publicarà a la Intranet Municipal la
llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona
aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per a la Comissió de
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i
l’elevarà al Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona proposant el seu
nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
El personal funcionari de carrera o laboral fix de l’ens convocant que hagi
obtingut nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10
dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un dels seus
organismes autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, la seva presa
de possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la
publicació de la resolució de la lliure designació a la Gaseta Municipal. En el cas
que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de
possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació
de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
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d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.

Lliure designació núm. 1/2017-L
CONVOCATÒRIA per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball
de CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit a la
Direcció Territorial de Serveis Socials de la Direcció de Serveis Socials
Bàsics Territorials de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Cap de
Departament 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció Territorial de
Serveis Socials de la Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials de l’Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS).
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Comandament
Tipus de lloc:
Cap de Departament
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 € mensuals)
1.390,28 € mensuals, segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1)
3.1.1. Missió
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Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb
els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i
d’impacte organitzatiu.
3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes,
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
•
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de
l’Ajuntament.
•
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva
coordinació i control de les prestacions.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis.
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament
definits.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de
recursos i d’impacte organitzatiu.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i
externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència
directiva per al comandament del personal.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció
Territorial de Serveis Socials)
3.2.1. Missió
Desenvolupar la planificació de les necessitats dels Serveis socials bàsics del
districte, la direcció dels Centres de serveis socials adscrits, i gestionar i avaluar
els serveis programes del seu territori en el marc de les coordenades marcades per
l’ Ajuntament i d’ acord amb la legislació vigent.
3.2.2. Funcions
•
Planificació i seguiment de l’operativa anual i del pressupost assignat al seu
territori.
•
Direcció de la implementació i avaluació del Pla d’Acció Social del Districte.
•
Direcció dels Centres de Serveis Socials (CSS) que tingui assignats.
•
Comandament dels Directors dels CSS assignats i potestat de redistribució
de persones entre aquests centres.
•
Valoració i presa de decisions sobre la correcció dels indicadors d’activitat i
resultats dels centres.
•
Seguiment de la implantació de programes de millora.
•
Garantia de que el CSS opera amb els recursos humans i tècnics que té
assignats.
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Seguiment de resultats del seu territori.
Impuls dels programes i campanyes definits.
Participació en reunions amb districtes i entitats externes.
Articulació de la xarxa de serveis socials del territori en coordinació amb el
districte.
Eventualment, podrà cobrir absències de curta durada dels Directors dels
CSS que tingui assignats.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d’aquest Ajuntament.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del
mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit,
hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al
nivell requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del
procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal que estigui en suspensió
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim
exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència de l’IMSS
− Titular de la Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials de l’IMSS
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de
Recursos Humans i Organització.
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Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al
convocat.
6. Criteris de valoració
Es valorarà:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament en el termini de 15 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta
Municipal. La instància ha d’anar adreçada a l’Institut Municipals de Serveis Socials
de Barcelona ( C/ València, 344, 2a planta).
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos
Humans de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona publicarà a la
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua
catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per a la Comissió de
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i
l’elevarà al Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials proposant el seu
nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
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10. Presa de possessió
El personal funcionari de carrera o laboral fix de l’ens convocant que hagi
obtingut nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10
dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un dels seus
organismes autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, la seva presa
de possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la
publicació de la resolució de la lliure designació a la Gaseta Municipal. En el cas
que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de
possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació
de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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Altres processos llocs directius
BASES QUE REGEIXEN LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECCIÓ
2 DE EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA ADSCRIT A LA DIRECCIÓ
DE MEMÒRIA, HISTÒRIA I PATRIMONI DE L’INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA (ICUB)
D’acord el previst a l’article 52 de la Llei 22/1998 de 30 de desembre Carta
Municipal de Barcelona, l’article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic i en concordança amb el vigent catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de
Barcelona.
Es convoca la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 de El Born Centre de
Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB)
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Direcció 2 (20.20.GE.30 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Directiu
Tipus de lloc/Vinculació: Direcció (Article 52 de la Carta Municipal
Barcelona)
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 28
Sistema de provisió:
Designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

de

Nivell 28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)
2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent

3. descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies
estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
3.1.2. Funcions bàsiques
1)Les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball són:
•
•
•
•

Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals,
assignats a la Direcció.
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels
objectius marcats.
Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.

2) Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de
desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra
Direcció.
3) Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen
de llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant
informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.
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4) Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.
5) Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistirlos sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
6) Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional,
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de El
Born, Centre de Cultura i Memòria)
3.2.1. Missió
Gestió del Born Centre de Cultura i Memòria, mitjançant la generació, promoció i
difusió de les activitats culturals multidisciplinars, de les exposicions temporals i
permanents i del seu jaciment arqueològic.
3.2.2. Funcions
•
Definir, impulsar i gestionar les exposicions i programes del Centre.
•
Definir les activitats culturals del Centre, i promoure la relació amb la
Universitat i la resta de la comunitat educativa.
•
Documentar, investigar, catalogar i difondre el patrimoni públic conservat al
Centre.
•
Garantir la correcta conservació del jaciment arqueològic del Centre i
d'aquells elements patrimonials que el constitueixen.
•
Generar i mantenir els diferents canals de comunicació del Centre.
•
Establir, desenvolupar, i gestionar polítiques de publicacions.
•
Portar a terme la gestió econòmica, de recursos humans i materials del
Centre.
•
Garantir l'adequació i manteniment de les instal·lacions del Centre, vetllant
per la seva seguretat i el correcte desenvolupament dels plans
d'emergència.
•
Gestionar i supervisar els serveis directes i indirectes del Centre.
•
Desenvolupar estratègies per a la captació de recursos, per a la millora de
la gestió i l'oferta d'activitats del Centre.
•
Establir i mantenir relacions amb entitats i centres, nacionals i
internacionals, i investigadors, en l'àmbit de les competències del Centre.
4. Requisits de participació
a) Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació
forçosa.
b)Trobar-se en algun d’aquests dos supòsits:
•

•

Ser funcionari/a de carrera de qualsevol administració pública d’un cos o
escala classificat en el subgrup A1, acreditant una experiència mínima de
tres anys en llocs de direcció o comandament en organitzacions públiques o
privades.
Qui no tingui la condició de funcionari/a en els termes del paràgraf anterior,
haurà d’acreditar les dues condicions següents:
− Tenir estudis universitaris de grau superior (doctorat, llicenciatura
universitària o títol de grau segons les previsions per accedir a places
del subgrup A1, d'acord amb l'art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
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Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran
d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de
la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació.
Experiència mínima de tres anys en llocs de direcció o comandament en
organitzacions públiques o privades.

c) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats
membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents,
siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec
dels seus progenitors, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial
Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l’entrada i permanència a Espanya de
nacionals d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que han estat part
en l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial
Decret 737/1995 de 5 de maig.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de
ser cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o d’estats als
quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran
d’acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i,
en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec.
Igualment, aquests candidats hauran de presentar declaració jurada o promesa
feta pel nacional, en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de
dret del seu cònjuge.
d) Tenir coneixements suficients de llengua castellana (els nacionals d'altres
Estats membres de la Unió Europea) i catalana, podent-se exigir la superació de
proves amb aquesta finalitat.
e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc de
treball convocat
f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient
disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el
cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació
equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que
impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
Tampoc podrà prendre part en la convocatòria el personal funcionari que estigui
en suspensió d’ocupació ni el personal traslladat de lloc de treball, en ambdós
casos com a conseqüència d’un expedient disciplinari.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins al seu nomenament en aquest Ajuntament.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
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Sr. Joan Anton Llinares Gómez, gerent de la Gerència de Recursos de
l’Ajuntament de Barcelona com a titular i la Sra. Maribel Fernández Galera,
Directora de Serveis de la Secretaria Tècnic-Jurídica, com a suplent.
Sr. Valentí Oviedo Cornejo, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona com
a titular, i la Sra Isabel Balliu Badia, Directora de Recursos de l’Institut de
Cultura de Barcelona, com a suplent.
Sr. Ferran Daroca Esquirol, gerent de la Gerència de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Barcelona com a titular i la Sra. Elena Pérez Fernández,
directora de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, com a
suplent.

Una Comissió Assessora, integrada per especialistes en la matèria, actuarà, amb
veu però sense vot, en les sessions de la Comissió de Valoració si aquesta ho
considera convenient. Els membres de la Comissió Assessora són els següents:
−
−
−
−
−

Sr. Borja de Riquer, Catedràtic d’Història de la UAB.
Sra. Margarida Sala, Directora del Museu d’Història de Catalunya.
Sr. Joaquim Alabareda, Catedràtic d’Història Moderna de la UPF
Sr. Francisco Ferrándiz, Director de Recerques CSIC
Sr. Stéphane Michonneau, Catedràtic de la Universitat de Lille

Els membres de la Comissió de Valoració i de la Comissió Assessora hauran
d’abstenir-se d’intervenir, notificant-ho a la Gerència de Recursos Humans i
Organització, quan concorrin circumstàncies de les que preveu l’article 28.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. Igualment, les persones participants podran
recusar els membres de la Comissió de Valoració i de la Comissió Assessora quan
concorrin les circumstàncies previstes per l’article 29 de la mateixa llei.
A l’efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió de Valoració tindrà
la seva seu al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la
Gerència de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Barcelona (C/
Escar núm. 1, 2a planta, 08039 de Barcelona).
La Comissió de Valoració podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona
participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a
desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el
normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
6. Criteris de valoració
Es tindran en compte com a criteris de valoració:
6.1. Valoració de mèrits
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions del lloc de treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
6.2. Valoració de competències professionals
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament
de les funcions d’aquest lloc d’acord amb el vigent catàleg de llocs de treball
de l’Ajuntament de Barcelona.
6.3. Projecte de gestió (obligatori)
− Aquesta prova consistirà en la realització d’un projecte que desenvolupi una
proposta de gestió del centre, indicant també quins han de ser els objectius
principals de El Born Centre de Cultura i Memòria .
Aquest projecte tindrà una extensió màxima de 10 pàgines, amb lletra Arial o
Calibri 11 i interlineat 1,15.
Les persones participants disposaran d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació del present anunci al DOGC, per a la presentació del projecte. Aquest
s'haurà de lliurar a qualsevol dels registres municipals de les Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de la ciutat de Barcelona, en un sobre tancat en el que s’inclourà un
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llapis o dispositiu de memòria USB amb l’arxiu del projecte i el text que es
presenta amb suport paper.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i del projecte de gestió
presentat, i si s’escau, a la realització d’entrevistes a les persones candidates més
idònies que podran completar-se, si la Comissió ho considera convenient, amb la
realització de proves psicotècniques i/o professionals.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran al web de l’Ajuntament de
Barcelona http://www.barcelona.cat clicant l’espai “ajuntament.barcelona.cat” i,
posteriorment, entrant a l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest
espai.
Aquesta sol·licitud degudament complimentada l’hauran de presentar al Registre
General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament de Barcelona,
o en qualsevol de les formes previstes en l’art. 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de
10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci al DOGC.
Serà responsabilitat de la persona aspirant la veracitat i autenticitat de les dades
i la documentació aportades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat
convocant o la Comissió de Valoració pugui requerir-los per aclarir qualsevol dubte
que sobre les mateixes se li generi.
Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades de caràcter personal
s’incorporaran al fitxer “Gestió R.H. de l’Ajuntament de Barcelona” del qual és
titular la Gerència de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de
Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en
què participen com a part integrant de la Gestió de RH de l’Ajuntament de
Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades
personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se
per escrit al Registre General de l’Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002
Barcelona, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la
sol·licitud, es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva
consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les
mateixes.
8. Acreditació dels requisits i mèrits al·legats
Per tal de ser admeses al procés selectiu, les persones aspirants hauran de
presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, la següent documentació:
− Currículum professional
− Fotocòpia del seu DNI
− Documentació acreditativa de tots i cadascun dels requisits i mèrits
al·legats.
La comprovació dels serveis prestats en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona i
els seus organismes autònoms serà realitzada d’ofici per la Comissió de Valoració.
Tanmateix, per tal que s’efectuï aquesta comprovació, caldrà que la persona
aspirant identifiqui expressament en el currículum vitae presentat els períodes de
temps en què ha prestat els serveis al·legats.
9. Llista de persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona farà pública la llista
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provisional de persones admeses i excloses indicant també les persones aspirants
que han de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.
Per les seves característiques i als efectes de garantir la confidencialitat del
procés de selecció, la identificació de cada persona aspirant per tal d’informar de la
seva admissió o exclusió, així com de qualsevol altre circumstància relacionada
amb el procés, serà un codi identificatiu format pels quatre últims dígits del
document d’identitat amb el que es va inscriure a la convocatòria, més la lletra del
document d’identitat si s’escau i, a continuació, el número corresponent al registre
d’entrada de la sol·licitud presentada, en els termes descrits en el punt 7 de les
bases de la convocatòria.
Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin
convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.
En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de
persones admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació
corresponent l’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà
pública, en els termes abans indicats, la llista definitiva de persones admeses i
excloses en la qual s’indicarà també quines persones aspirants han de realitzar les
proves de llengua catalana i/o castellana.
La llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses i, en
general, les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques al web de l’Ajuntament de Barcelona
(www.barcelona.cat) i a la Intranet Municipal
10. Proposta de resolució
Una vegada efectuada l’avaluació de les persones candidates, la Comissió de
Valoració emetrà un informe que inclourà la proposta de nomenament d’una
persona aspirant o, en el seu cas, la proposta de declarar deserta la convocatòria,
motivant-la amb criteris de mèrits, capacitat i idoneïtat, i l’elevarà a l’Alcaldessa
proposant la seva designació.
La persona designada haurà de presentar abans de la seva incorporació els
documents acreditatius originals de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries
per a la seva verificació. La formalització de la designació restarà condicionada a la
presentació d’aquesta documentació i l’acompliment de la totalitat dels requisits
formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua
estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
La resolució definitiva de la designació, amb indicació del nom i cognoms de la
persona aspirant designada, es publicarà a la Gaseta Municipal.
Una
vegada
es publiqui
al
web de l’Ajuntament
de
Barcelona
(www.barcelona.cat) la proposta de nomenament, les persones legítimament
interessades podran sol·licitar informació nominal dels candidats que han participat
en el procés.
El Gerent Municipal donarà compte, tant del procediment com del nomenament,
a la comissió del Consell Municipal que correspongui, els membres de la qual
podran efectuar preguntes sobre l’experiència i coneixements de la persona
designada.
En cas de renúncia o altra causa que impedeixi el nomenament de la persona
proposada, la Comissió de Valoració podrà proposar el nomenament a un altra de
les persones candidates presentades, sempre que es garanteixi la seva idoneïtat.
11. Règim jurídic d’ocupació
En el cas que resulti proposada una persona funcionaria de carrera del subgrup
A1 es procedirà a la seva adscripció al lloc convocat mitjançant lliure designació,
en el termini màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució
a la Gaseta Municipal.
En el cas que resulti proposada una persona laboral de l’Ajuntament de
Barcelona i els seus organismes públics s’incorporarà al lloc convocat en el termini
màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a la Gaseta
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Municipal, essent declararà en situació d’excedència forçosa respecte a la seva
vinculació laboral prèvia.
En la resta de casos, la vinculació del personal directiu de l’Ajuntament de
Barcelona s’efectuarà mitjançant designació, d’acord amb allò previst a l’article 52
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i el
vigent catàleg de llocs de treball. La incorporació al lloc convocat es farà en el
termini màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a la
Gaseta Municipal.
Mentre no es desenvolupi l’article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que pel
personal eventual.
12. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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Nomenaments

El Gerent Municipal, en data 31 de gener de 2017, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 76/2016-C, la senyora Beatriz JULVE SUERO (mat. 24234), de la categoria
TS Dret i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 1 de la família
Serveis Jurídics, codi 80.10.SJ.10, amb complement de destinació de nivell 26,
adscrit a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de
Presidència i Economia.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 30 de gener de 2017, ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 91/2016-C, el senyor J Antonio PET TODO (mat. 72110), de la categoria
Auxiliar i subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3 de la família
General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i adscrit al
Departament de Promoció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i
Promoció de Recursos Humans (Gerència de Recursos Humans i Organització)
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 30 de gener de 2017, ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 92/2016-C, la senyora M ANGELES SERRAN GUTIERREZ (mat. 22684), de
la categoria TM Arquitectura i subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Cap
Secció 1 de la família General, codi 50.10.GE.10, amb complement de destinació
de nivell 24, i adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de
Serveis de Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de Nou Barris)
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 30 de gener de 2017, ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 94/2016-C, la senyora Olga MARTIN SIRAROLS (mat. 21770), de la
categoria TS Gestió i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Cap
Departament 2 de la família General, codi 40.20.GE.10, amb complement de
destinació de nivell 24, i adscrit al Departament de Seu Electrònica de la Direcció
de Serveis de Secretaria General (Gerència de Recursos)
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 30 de gener de 2017, ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 98/2016-C, la senyora Silvia LOIRA BACH-ESTEVE (mat. 45561), de la
categoria Administratiu/va i subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 1
de la família General, codi 90.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell
22, i adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis
Generals (Gerència de Recursos)
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 30 de gener de 2017, ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 100/2016-C, el senyor Javier VILA ICART (mat. 25939), de la categoria TS
Gestió i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Gestió Projectes 2 de la
família General, codi 70.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i
adscrit al Departament de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals
(Gerència de Recursos)
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de
l’Alcaldessa, en data 01 de febrer de 2017, ha dictat la següent resolució:
Declarar deserta la provisió per concurs 107/2016-C convocat per a cobrir un
lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament
de Drets de Ciutadania de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, atès que la
única aspirant presentada no ha arribat a la puntuació mínima requerida per
superar el concurs.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de
l’Alcaldessa, en data 7 de febrer de 2017, ha dictat la següent resolució:
Declarar deserta la provisió per concurs 115/2016-C convocat per a cobrir un
lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis Urbanístics i
d’Obra (OP) adscrit al Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de
la Direcció de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de la Gerència Adjunta
d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia Urbana, atès que l’únic aspirant admès ha
presentat la seva renúncia per haver estat proposat pel nomenament en un altre
concurs.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
El gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 30 de gener de 2017 ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 13/16, la Sra. Rosa GIBERT PIBERNAT (Mat. 6050518), per a ocupar el
lloc de treball de Gestora de Projectes 2 de la família professional general (GE)
(70.20.GE.10) al Departament de Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals
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de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb complement de destinació nivell 24 i
complement específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent.
La gerent de l’Institut Municipal d’Educació , en data 7 de febrer de 2017 ha
resolt:
Declarar desert el concurs 161/16 convocat per cobrir un lloc de treball de
SUPORT 3 de la família professional general (GE) adscrit al Departament
d’Administració Econòmica de la Direcció de Recursos i Serveis Generals de
l’Institut d’Educació, atès que l’única candidata que havia arribat a la puntuació
mínima per superar el concurs ha presentat la seva renúncia per haver estat
proposada pel nomenament en un altre concurs.
La gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, en data 7 de febrer de 2017 ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 220/16, el Sr. Antonio MARIN SOSA (Mat. 26.790) per a ocupar el lloc de
treball de Tècnic 1 de la família professional serveis jurídics (80.10.SJ.10) adscrit a
la Direcció Jurídica de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb complement de
destinació nivell 26 i complement específic corresponent a aquest lloc de treball,
segons catàleg vigent.
La gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, en data 8 de gener de 2017 ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 221/16, el Sr. Francesc d’Asís RUIZ ROVIRA (Mat. 25.799) per a ocupar el
lloc de treball de Suport 2 de la família professional general (90.20.GE.10) adscrit
al Departament d´Administració Interna i Serveis Generals de la Direcció
d’Ingressos i Administració de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb complement de
destinació nivell 20 i complement específic corresponent a aquest lloc de treball,
segons catàleg vigent.
El gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en data 7 de febrer de 2017
ha resolt:
Nomenar de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs de
mèrits núm. 4/2016, la funcionària de carrera Sra. Francina SÀEZ SELLERÉS
(matrícula 15025774) per a ocupar el lloc de treball de Tècnica 2 de la família
professional de Serveis Socials (SS) codi 80.20.SS.10 segons Catàleg de llocs de
treball, amb el complement de destinació de nivell 24, adscrit al Departament de
Serveis Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSSB)

Lliures designacions
El Gerent Municipal, en data 31 de gener de 2017, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar la funcionària de carrera Sra. Bàrbara ROIG MERINO (mat. 21847), de
la categoria TS Psicologia, subgrup A1, en el lloc de Cap Departament 1 de la
família General, codi 40.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 26,
adscrit al Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista de la Direcció de
Serveis de Feminismes i LGTBI (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i
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Transparència), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure
designació núm. 53/2016-L.
El Gerent Municipal, en data 31 de gener de 2017, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar la funcionària de carrera Sra. Núria SERRA BUSQUETS (mat. 24358),
de la categoria TS Psicologia, subgrup A1, en el lloc de Gestió Projectes 1 de la
família General, codi 70.10.GE.20, amb complement de destinació de nivell 26,
adscrit a la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per
haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm.
55/2016-L.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 3 de febrer de 2017, ha
adoptat la següent resolució:
Nomenar la funcionària de carrera Sra. Alicia DOMINGUEZ URIZ (mat. 21568),
de la categoria Administratiu/va, subgrup C1, en el lloc de Suport 2 de la família
General, codi 90.20.GE.20, amb complement de destinació de nivell 20, adscrit a
la Cinquena Tinència d'Alcaldia, per haver superat la convocatòria de provisió
mitjançant lliure designació núm. 56/2016-L.

Lliure designació interadministrativa
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de
l’Alcaldessa, en data 03 febrer de 2017, ha dictat la següent resolució:
Declarar deserta la convocatòria del procés interadministratiu per a la provisió
per lliure designació 1016/2016 d’un lloc de treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 de
la família General (GE) adscrit al Departament de Selecció de la Direcció de Serveis
Jurídics i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització, atès que
cap dels perfils professionals s’adequa al lloc de treball convocat.

10-2-2017

NÚM. 4

10-2-2017

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

1159

ANUNCIS
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ADREÇA
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Roc Boronat,35

Remodelació de nau industrial. Retirada de les
plaques de fibrociment amb presència d'amiant i
substitució per panells sandvitx i acabat de PVC
ondulat. Enderroc del moll de càrrega en formigó.
Enderroc d'envans de separació, de mampares.

Eduard Toda, 44

instal·lació d'un ascensor per l'exterior d'un edifici
aïllat plurifamiliar d'habitatges de Planta Baix.

Sant Antoni Maria Claret,
167

Enderroc-desmuntatge de l'altell a la planta soterrani
del Pavelló del Convent del Recinte Històric de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Anglí, 53

Rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici existent per
destinar-lo a habitatge unifamiliar i un aparcament
privat de 2 vehicles. L'edifici es desenvolupa en 1
planta soterrani per aparcament i serveis, planta
baixa i dos plantes pis.

Rda. Sant Pere, 17

Agregació i segregació, reforma i canvi d'ús d'una
entitat d'oficina a habitatge a la planta set (setena
planta alta), entitat 7-5a (Sup. 234,46 m²). A dita
entitat li corresponen les portes 7-4a, 7-5a i 7-6a.

Moll Álvarez de la Campa, 1

Construcció d'edifici logístic d'emmagatzematge i
buidat, amb càrrega a bucs, de potassa i sal, incloent
terminal
ferroviària,
urbanització
de
zona
d'aparcament i càrrega i descàrrega exteriors i edifici
d'oficines i serveis.

Bailèn, 55

Rehabilitació i substitució de fusteries de façana, de
l'edifici principal i l'edifici annex de l'Escola Santa
Anna.

Provença, 365

Segregació de dos locals (Local 1 en Local 1a i Local
1b, i Local 3 en Local 3a i Local 3b), i agregació de
local 1b i local 3a, i canvi d'ús de local a habitatge
(Sup. Construïda 97,28 m²), quedant el local 3b
incorporat en el vestíbul comú de l'edifici.

Marina, 285

Obra major de remunta de 2Pl sobre edifici
plurifamiliar de PB+3PP existent entre mitgeres,
ampliació plantes existents fins pe, instal·lació
d'ascensor, ampliació pati, reforma i rehabilitació dels
espais comuns.
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Rda. Universitat, 11

El projecte proposa el canvi d'ús del local situat a la
planta quarta porta primera (pis cinquè o cinquena
planta alta) a dos habitatges (4t-1a A amb 74,62 m2
útils i 4t-1a B amb 59,56 m2 útils).

Ataülf, 6

Divisió d'habitatge existent a pl. ppal. en dos
habitatges, en edifici plurifamiliar entre mitgeres
situat al c.Ataülf,6 cantonada amb c. Comtessa de
Sobradiel, 9 i format per PB+P.ent+Ppal+4PP, amb
qualificació urbanística 12b.

Jaume I, 15

Rehabilitació puntual de la coberta incloent reforç
estructural del forjat en edifici plurifamiliar entre
mitgeres situat al c. Jaume I, 15 cantonada amb c.de
les trompetes de Jaume I, 4 i format per
PB+P.ent+Ppal+3PP, amb qualificació urbanística
12b.

Loreto, 42

Canvi d'ús d'oficina de 74,77 m2 de sup. construïda a
habitatge de 65,52 m2 de sup. útil, situat al c/ Loreto
42 entr. 4ª, amb afectació puntual en paret mestre.

Tuset, 17

Divisió de l'habitatge 1er 1a reformat de 116,26 m2,
habitatge 1er 2a-B reformat de 111,48 m2, 1er 2a- A
obra nova de 120,70 m2, habitatge 3er 1a reformat
de 116,26 m2, habitatge 3er 2a-B reformat de
111,48 m2, habitatge 3er 2a-A obra nova de 120,70
m2.

Parellada, 7

Rehabilitació d'una de les naus industrials de l'antiga
fàbrica Fabra i Coats per reconvertir-la en part com a
edifici d'habitatges dotacionals i en part com a
equipament (seu de la Colla Castellera Jove de
Barcelona).

Camí Reineta, 75

Ordenació i consolidació de mur perimetral-tanca de
l'edificació aïllada situada al Camí de la Reineta 75.

Carroç, 14

Construcció tanques i legalització obres.

Balmes, 225

Reforma d'habitatge existent 4art 1a per tal de
dividir-lo en dos habitatges, 4art 1a A (usat) amb
111,59 m2 de sup. construïda i 4art 1a B (nou) amb
101,94m2 de superfície construïda, al carrer Balmes
225.

Escornalbou, 64

Construcció d'edifici plurifamiliar alineat a vial, format
per 18 habitatges, 1 local i 18 places d'aparcament

Muntaner, 525

Divisió habitatge existent àtic 1ª en àtic 1ª habitatge
de nova creació de 66,26 m2 i àtic 2ª de 229,96 m2
habitatge usat de superfície construïda en un edifici
amb 23 habitatges i de densitat màxima de 44
habitatges.
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Montmany, 30

Reforma interior del pis 2 ( 245,85 m2 construïts)
(p2) en edifici de PB+2, per la obtenció de 3
habitatges: un habitatge reformat 2on-1a de 64,10
m2 útils i 6,55 m2 galeria, un habitatge nou 2on 2a
de 51,05 m2 útils i un habitatge nou 2on 3a de 66,50
m2.

Grassot, 33

Gran rehabilitació que inclou augment de volum,
instal·lació d'ascensor, reforma interior de totes les
plantes i modificació de les façanes.

Pintor Alsamora, 29

Construcció d'edifici plurifamiliar de volumetria
específica en bloc, de PB+4 per a un total de 34
habitatges, i 2 plantes soterrani, per a 34 places
d'aparcament per a cotxes i 34 trasters.
Projecte de legalització del forjat de PB de la zona on
no s'actuava degut a una cessió de vial a la pista nº
19.

Cavallers, 72

Taquígraf Garriga, 43

Ampliació de local a planta baixa (baixos 2ª).

Pl. Francesc Macià, 10

Obres de rehabilitació i canvi d'ús a habitatges de
l'edifici
d'oficines
Winterthur,
consistent
en
redistribucionbs i disminució del número d'entitats,
restant 55 places d'aparcament per a cotxes, 13 de
motos.

Av. Sarrià, 45

Segregació d'habitatge en dos, resultant un d'usat de
104,47m2 (5-4) i un de nou 63,78m2 (5-2) de Esc D,
seguint directrius globals de les actuacions anteriors.

Castillejos, 388

El projecte presentat tracta de les obres de reforma i
canvi d'ús parcial de l'edifici existent, amb afectació
puntual de l'estructura, per adequar-se als requisits
derivats de la incorporació d'un nou ús comercial.

Alzina, 5

Reparacions puntuals a façana principal, posterior,
caixa d'escala, mitgera i substitució parcial baixant de
galeria, en un edifici d'habitatge plurifamiliar
existent, ubicat en clau 12 (Casc antic de substitució
de l'edificació antiga).

Tapioles, 29

Rehabilitació de la façana posterior d'un edifici
catalogat C, amb muntatge de bastida.

Luis Antúnez, 18

Reforma i canvi d'ús de local PB esquerra en 1
habitatge de nova creació de 58,69 m2 útils en edifici
de PB+3PP.

Sòcrates, 12

Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
amb increment de sostre.

Grases, 15

Construcció d'un edifici plurifamiliar.
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Robrenyo, 23

Canvi d'ús de locals a habitatges.

Gran de Sant Andreu, 140

Divisió de l'habitatge situat a la primera planta.
inclou la instal·lació d'un ascensor en l'interior de
l'edifici.

Provença, 316

El projecte proposa la reforma per la divisió de
l'habitatge situat en la planta primera porta primera
(pis segon o segona planta alta) en dos habitatges
(1r1a A amb 50,01 m2 útils i 1r1a B amb 72,61 m2
útils).

GV Corts Catalanes, 699

Ampliació d'un habitatge, situat al pis principal 2a
(primera planta alta), amb una superfície d'ampliació
construïda de 40,42 m².

Creu dels Molers, 10

Actuació global en edifici existent amb canvi ús a
habitatge. L'edifici consta de planta baixa i dues
plantes pis i els habitatges resultants són els
següents: PB01 de77,41 m2, PB02 amb 65,40 m2
(amb terrasses de 31,05 i 50,32 m2 respectivament).

Munner, 3

Reforma de l'escola infantil del Lycée Français de
Barcelona, consistent en la rehabilitació de l'edificació
existent
(que
es
destinarà
bàsicament
a
administració) en la parcel·la de Munner, 3 i la
construcció de nova planta de dos volums.

Coll i Vehi, 95

Reforma i canvi ús de local a habitatge.

Rosselló, 283

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la
planta segona porta primera (pis segon o segona
planta alta) en tres habitatges (2n-1a amb 150,06
m2 útils, 2n-2a amb 74,13 m2 útils i 2n-3a amb
72,85m2 útils) i un traster de 33,21m2 útils.

Espanya Industrial, 5

Reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de
planta baixa i 3 plantes pis.

Bilbao, 169

Reforma i ampliació d'oficines, amb la construcció
d'un nou altell en planta baixa.

Ausiàs Marc, 42

Segregació d'un habitatge amb reforma interior de
l'entitat situada al pis 1-1a (pis segon o segona
planta alta), en dos habitatges: habitatge usat 1-1a a
(sup. construïda 127,35 m²) i habitatge nou 1-1a b
(sup. construïda 78,35 m²).

Aragó, 597

Nova construcció d'edifici de 14 habitatges.

Aragó, 337

Canvi d'ús d'una entitat destinada a ús d'oficines,
situada a la planta primera (pis primer o primera
planta alta), a ús d'habitatge: entitat pis 1r porta
única (sup. construïda 152,00 m²).
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Pg. de Gràcia, 46

Segregació de dos habitatges 2n-1a i 2n-2a, en
quatre habitatges; dos nous i dos existents, en 2n-1a
a (habitatge nou, sup. construïda 103,50 m²) i 2n-1a
b (habitatge usat, sup. construïda 105,35 m²) i en
2n-2a a (hab. nou, sup. construïda 107,25 m²).

Av. República Argentina,
277

Construcció d'un edifici de nova planta en una
parcel·la que confronta a dos vials, Av. República
Argentina i Pg. de St. Gervasi. Sota rasant, l'edifici
ocupa la totalitat de la parcel·la i consta de tres
plantes soterrani (3PS) destinades a aparcament.

Sants, 149

Reforma interior de
col·locació de rètol.

Concòrdia, 54

Reparació d'esquerdes en els balcons de la façana
posterior d'un habitatge plurifamiliar.

Aragó, 410

Obra major consistent en el canvi d'ús de dos oficines
existents als entresols 6ena i 7ena a un habitatge de
60,10 m2 útils anomenat Ent. 6a. Sense afectació
d'estructura. No s'intervé a façana principal excepte
per a la recuperació de les fusteries.

Bac de Roda, 81

Construcció edifici d'habitatges, dos locals comercials
i un aparcament soterrat.

Rosselló, 257

La modificació consisteix en la divisió de la planta
7ena en 2 habitatges (abans 1) resultant: 7è1a (de
131,45 m2 útils) i 7è 2a (de 129,33 m2 útils).

Lope de Vega, 60

Remunta dos plantes pis (P4 i P5) per a la formació
d'un nou habitatge, i instal·lació d'un ascensor.

París, 209

Actuació en façana. Substitució de l'aplacat de pedra
natural existent, a pl. baixa i entresòl, per aplacat de
pedra de Sant Vicenç.

Vallhonrat, 20

Legalització segregació habitatge principal porta
tercera en dos habitatges: PR03 (nou habitatge) amb
u 49,03 m2 de sup. útil i un habitatge amb accés des
de Ptge. Prunera núm. 2 (habitatge usat) amb 59,37
m2 (17,94 m2 en pl. altell i 41,43 m29).

GV Corts Catalanes, 676

Substitució equips de climatització de la coberta de
l'edifici.

Av. Roma, 152

Obra major de canvi d'ús a habitatge del local situat
a l'Entresòl 1a, resultant un habitatge de 82,56 m2
útils. No hi haurà afectació d'estructura. Les fusteries
de façana principal corresponents a aquesta entitat
se substitueixen per altres.

Arístides Maillol, 1

Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis 2º 2ª (augment
d'habitatges de l'edifici de 18 a 19 habitatges).

local

afectant

distribució

i
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Arístides Maillol, 3

Canvi d'us d'oficina a habitatge als pisos 1º 2ª i 2º 2ª
(augment d'habitatges de l'edifici de 18 a 20
habitatges).

Consell de Cent, 331

Canvi d'ús de dues entitats d'oficines a tres
habitatges a la planta principal (primera planta alta).
pis pr-1a (Sup. Construïda 105,94 m²), PR-2a A
(Sup. Construïda 193,63 m²) i PR-2a B (Sup.
Construïda 107,60 m²).

Casp, 46

Obra major consistent en la segregació en 2 de
l'habitatge 3er 1a, obtenint: 3er1a A (de 106,52 m2
útils i considerat de nova creació) i 3er1a B (de 70,56
m2 útils i considerat preexistent). No s'intervé en les
façanes excepte per a recuperar l'estat original.

GV Corts Catalanes, 866

Redistribució de la zona de banys de les oficines
situades a les plantes 2a, 3a i 4a de Ciutat de
Granada 178. Substitució de la porta d'entrada a les
oficines. Noves obertures practicables a pati interior.

Cantàbria, 41

Reparació de lloses dels balcons, voladís de coberta i
impermeabilització de zones comunes exteriors.

Balmes, 168

Reparació
i
sanejament
de
les
estructures
metàl·liques auxiliars, per al suport d'instal·lacions i
lames de façana, mitjançant pintura anticorrosió,
situades a l'aire lliure a la planta 24 de la torre del
Banc Sabadell (edifici Atlàntic).

Mas Casanovas, 53

Llicència per a la construcció d'edifici plurifamiliar
entre mitgeres format per PSot+PB amb altell+2PP.

Av. Diagonal, 414

Enderroc d'edifici
principal.

Diputació, 250

Instal·lació de nou grup electrògen a la coberta d'un
edifici catalogat A - Casa Garriga Nogués –

Rda. Sant Pere, 32

Modificació del nombre d'habitacions en plantes 4, 5 i
6 amb canvi de distribució; canvi distribució en
planta soterrani i baixa; modificació de façana
posterior i col·locació de tendal.

Castanys, 23

Canvi d'ús de local comercial de planta baixa i altell,
a habitatge.

GV Corts Catalanes, 457

Reforma i ampliació de l'habitatge existent situat a la
planta àtic porta primera (sisè pis o sisena planta
alta), amb una superfície construïda final de 100,21
m².

Mirallers, 3

Reparació puntual als ampits de coberta d'edifici
entre mitgeres al c. Mirallers, 3 fent cantonada amb
c. Grunyí, 11, format per PB+Ppal+3PP, amb
qualificació urbanística 12c dins del PERI del sector
Oriental i clau 5 de xarxa viària bàsica.

amb

manteniment

de

façana
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Comtessa de Sobradiel, 6

Projecte per l'arranjament puntual, amb mitjans
auxiliars, d'una barana i un permòdol de la façana
principal; reparació d'una fuita d'aigua; reforç de dos
forjats mitjançant l'execució de capes de compressió
superiors; i reparació dels paraments.

Canuda, 17

Obres de reforma interior i divisió en dos de
l'habitatge del carrer Canuda nº17 3er 2a. En
resulten les entitats 3er 2n P1 amb una superfície útil
interior de 108,97m², l'habitatge 3er 2n P2 amb una
superfície útil de 90,56m² i un espai comú.

Ptge. Forasté, 2

Reforma i canvi d'ús de dos locals a dos habitatge en
un edifici plurifamiliar entre mitgeres sense afectar
l'estructura de l'edifici. Els habitatges resultants son
Ptge Forasté, 2 Entresol 1ª de 162,95 m2 construïts i
Ptge Forasté, 2 bis Entresol 2ª de 5.

Jules Verne, 19

Reforma interior per al canvi d’us d’un local comercial
a habitatge, en edifici entre mitgeres de superfície
construïda de 71,00 m2 en un edifici de 13
habitatges amb una densitat màxima de 15
habitatges.

Balmes, 206

Segregació de dos habitatges existents en dos
habitatges i dos oficines sense afectar l'estructura de
l'edifici. Les entitats resultants son els habitatges 2º
2ª i 5º 2ª de 187,57 m2. construïts i les oficines 2º
4ª i 5º 4ª de 67,37 m2. construïts.

Pàdua, 96

Instal·lació d'un rètol identificatiu en un establiment
comercial.

Plantada, 20

Construcció de piscina i mur de contenció.

Rosic, 3

Rehabilitació de vestíbul d'accés per carrer Brosolí, 4
i instal·lació d'ascensor a l'ull d'escala. Inclou
l'endreçament de les instal·lacions comunes. Edifici
amb qualificació urbanística 12c dins del PERI del
Sector Oriental i amb catalogació nivell C.

Palla, 6

Divisió de l'habitatge 2n 3a del carrer de la Palla
núm. 6 en dos. En resulten l'habitatge 2on 3a A sup.
útil 42m² i 2on3a B de sup. útil 42,40m².

Reina Cristina, 1

Projecte per la reparació, amb mitjans auxiliars, dels
balcons de la planta tercera i quarta d'un edifici entre
mitgeres amb qualificació urbanística 15 i catalogat
amb nivell C.

Av. República Argentina, 37

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el 5er 2a com habitatge
nou de 106,89 m2. construïts i el 5er 3a com
habitatge existent de 84,25 m2. construïts.
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Ataülf, 7

Obres de rehabilitació de la finca del carrer Ataülf
núm.7. Edifici de PB+ 4 amb un local i 11 habitatges.

Petxina, 10

Arranjament, amb mitjans auxiliars, dels elements
sortints i cossos volats de les dues façanes que
disposa
l'edifici
situat
entre
mitgeres,
amb
qualificació urbanística 12b i afectat per la MPERI del
Raval.

Cera, 53

Rehabilitació integral amb canvi d'ús (comercial en
PB i residencial privat en PP) en dos edificis veïns que
comparteixen
mitgera
(finques
urbanístiques
agrupades en registre) amb qualificació 12b i dins del
PERI BA188.

Vallirana, 49

Reforma d'habitatge situat en la planta segona porta
única d'un edifici entre mitgeres, resultant un
habitatge de 52,06m2 de superfície construïda.

Ample, 47

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de
l'acabat inferior i de l'estructura metàl·lica que
formen part de les lloses del balcó de tipologia
barroca, en un edifici entre mitgeres amb qualificació
12b i catalogat C (identificador 54).

Portal Nou, 51

Projecte de rehabilitació integral (enderroc, reforma i
augment de volum) en edifici existent dins PERI
BA189, obtenint un edifici entre mitgeres de PB+4PP
amb 1 despatx en PB (sup. útil 30,56m2), 1
habitatge usat en la P1 (sup. útil 46,28m2.

Bou de Sant Pere, 24

Projecte per a la restauració, amb mitjans auxiliars,
de les façanes principals i instal·lació d'un ascensor
en l'interior d'una finca en cantonada amb qualificació
urbanística 12c, afectat pel PERI BA189 i catalogada
amb nivell C.

Can Basseda, 12

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta
soterrani, baixa i dues plantes pis, amb una
superfície construïda total de 638,97m2, dues places
d'aparcament i una piscina de 31,50m2 situada al
jardí.

Casafranca, 15

Construcció de piscina.

Torrent de l'Olla, 70

Construcció edifici nou PS+PB+3PP+terrat (Torrent
de l'Olla) i 2PS+PB+P1+terrat (Progrés), compost per
10 places aparcament, 1 local (41 m2), 2 habitatges
dúplex (77,26 m2) i (75,02 m2), 3 habitatges (48,88
m2) i 3 habitatges (47,94 m2).

Av. Diagonal, 596

Construcció d'una piscina de 3,25x4,15m de làmina
d'aigua i 70 cm de profunditat construïda en la
terrassa de la planta novena de l'edifici destinat a
hotel.
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Camí Cal Totxo, 22

Rehabilitació de façanes amb instal·lació de bastides
en un habitatge unifamiliar aïllat. La rehabilitació
consisteix en repassar els desperfectes de façana,
pintar i col·locar canaleres desaigües de la teulada.

Costa Pacheco, 29

Obres consistents en canvi d'ús d'1 local comercial a
1 habitatge a pl. tercera amb accés directe des del c/
Costa Pacheco al núm. 29.

Princesa, 33

Substitució de tancament exterior en local de pública
concurrència, situat en un edifici amb una qualificació
urbanística 12e, zona de casc antic carrer Princesa,
inclòs en el PERI del sector Oriental. L'edifici esta
catalogat amb nivell C.

n'Aglà, 2

Obres de reforma en l'habitatge pral. 1a, en un edifici
plurifamiliar de Pl. Bx+3PP catalogat B i dintre d'un
entorn B, sense afectar l'estructura ni distribució.

Art, 79

Obres consistents en la construcció d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres de planta soterrani, baixa
i 3 plantes pis, amb 8 habitatges, 1 oficina i 1
aparcament al número 79 del carrer Art.

Renaixença, 59

Construcció d'edifici plurifamiliar alineat a vial, format
per 6 habitatges, 1 local i zona de trasters.

Via Laietana, 6

Divisió d'una oficina i canvi d'ús a dos habitatges en
la planta entresol porta 2ª.sense intervenir en la
façana de l'edifici, amb qualificació urbanística 13a i
grau de conservació G2 dins del PERI del Sector
Oriental.

Cardenal Casañas, 16

Rehabilitació de la coberta de la nau central de la
Basílica de Santa Maria del Pi, amb qualificació
urbanística 7a, amb catalogació A (identificació 758) ,
formant part del conjunt de l' Església del Pi.

Arizala, 34

Instal·lació
d'ascensor,
rehabilitació
parcial
d'habitatges i ampliació en planta baixa en edifici
plurifamiliar entre mitgeres. El local situat en PB
passa a tenir 71,05 m2.

Av. Josep Tarradellas, 51

Canvi d'ús d'oficina a habitatge, amb una superfície
útil de 131,87 m2, amb dues terrasses de 29,67 m2 i
24,15 m2 (aquesta amb un accés a la terrassa de
planta coberta).

Almeria, 24

Reparació puntual en façana principal, reparació de
baixants en façana posterior i reparació de badalot de
coberta.

Vallespir, 22

Canvi d'ús del local planta entresòl a habitatge, amb
una superfície útil de 58,15 m2.
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Rda. Sant Pere, 17

Canvi d'ús de dues entitats d'oficina situades a les
plantes vuitena i novena, portes 8-2a, 8-3a i 9-3a,
per a la creació d'un únic habitatge (sup. construïda
175,45 m²), amb accés per la porta 8-2a.

Munner, 3

Instal·lació de mòduls prefabricats durant els treballs
de rehabilitació a l'Escola infantil Lycée Français de
Barcelone.

Calaf, 24

Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici existent d'oficines a
habitatges, de pl. soterrani, pl. baixa i 5 plantes pis.
L'edifici resultant quedarà amb un local comercial en
planta baixa i soterrani, 2 habitatges en pl. primera
(115,65m2 i 116,30m2), 3 habitatges.

Benlliure, 8

Instal·lació d'un ascensor per l'exterior d'un edifici
plurifamiliar d'habitatges de Planta Baix.

Rita Bonnat, 5

Projecte d'edifici plurifamiliar de nova planta, situat al
c/Rita Bonnat 5, amb dues plantes soterrànies de
700,86m2 construïts, planta baixa i entresol de
429,3m2 construïts, 4 plantes pis de 241,13m2
construïts cadascuna i planta coberta de 32,93m2.

Ptge. Maluquer, 17

Reforma zones comuns destinat a traster en planta
soterrani d'un edifici d'habitatges vinculats als
membres de la comunitat de propietaris.

Carrasco i Formiguera, 28

Ampliació i reforma de l'edifici de l'escola infantil del
Col·legi Jesuïtes de Sarrià - Sant Ignasi, resultant un
edifici de 2.584,30m2 de superfície construïda.

Sardenya, 397

Reforma interior d'entresòl, porta 3a (70,67m2
construïts) (P1) en edifici de PB+8, per al canvi d'ús
d'oficina a habitatge nou de (52,86 m2 útils), traster
(4,85 m2 útils) registralment vinculat a l'habitatge i
zones comunes-vestíbul previ (3,47 m2 útils).

Rbla. Poblenou, 53

Intervenció puntual en façana principal, restauració
façana posterior i impermeabilizació coberta amb
mitjans auxiliars.

Rda. Sant Antoni, 21

Obra major: remunta de 2 pl en edifici de
PB+PPral+3PP per a formar 2 hab. dúplex,
legalització de la segregació en 2 dels hab. de les
plantes existents i nova redistribució interior dels
mateixos (en total l'edifici disposarà de 10 hab.).

Sargelet, 8

Construcció d'edifici de nova planta entre mitgeres
format per PS, PB, 2PP, i P. terrat, per a 3
habitatges, 5 places de cotxe i 3 trasters, segons.

València, 210

El projecte proposa la reforma per la divisió de
l'habitatge situat en la planta primera porta primera
(pis segon o segona planta alta) en dos habitatges
(1er-2a A amb 108,10 m2 útils i 1er-2a B amb 55,76
m2 útils).
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Muntanya, 92

Reforma i ampliació d'edifici per un habitatge.

Av. Diagonal, 188

Reforma interior del local comercial dedicat a venta
roba confeccionada CC Glòries local c-404, a-403, A405.

Aragó, 194

Obra major consistent en la redistribució interior
generalitzada de l'edifici (centre docent EADA) per tal
de millorar-ne els espais, l'accessibilitat, l'evacuació,
les mesures de protecció contra incendis i les
instal·lacions. Afectació d'estructura.

Sant Domènec, 10

Canvi d'ús de local en PB a habitatge i reforma de
l'habitatge existent a la planta 1a per a unir-los en un
sol habitatge de 89,52 m2 útils (43,85m2 a PB i
45,67m2 a P1) en un edifici de PB+3 entre mitgeres
existent al carrer Sant Domènec 10.

Pg. Mare de Déu del Coll, 9

Rehabilitació de part d'edifici existent entre mitgera i
augment
de
volum
que
consta
de
3PSoterrani+PB+2PP amb 10 unitats d'habitatges, 13
places d'estacionament per a vehicles i 8 per a
motocicletes.

València, 210

El projecte proposa la reforma per la divisió de
l'habitatge situat en la planta primera porta primera
(pis segon o segona planta alta) en dos habitatges
(1er-1a A amb 85,37 m2 útils i 1er-1a B amb 55,01
m2 útils).

Anaïs Nin, 1

Construcció d'edifici plurifamiliar de volumetria
específica, de PB+16 i 3 plantes soterrani, per a un
total de 143 habitatges sobre rasant distribuïts en
dues torres, i 200 places d'aparcament per a cotxes i
143 trasters sota rasant.

Rbla. Catalunya, 42

Segregació d'un habitatge, situat a la planta quarta
(pis cinquè o cinquena planta alta) porta 1a en dos:
4-1a a, considerat nou (sup. construïda 74,25 m²) i
4-1a b, considerat existent (sup. construïda 104,15
m²), sense afectació estructural.

València, 226

Reparació puntual de la façana principal de l'edifici
plurifamiliar degut a la degradació soferta per un
incendi, incloent la bastida tubular sobre vorera.

Villarroel, 3

Subdivisió d'habitatge 1r2a en dos habitatges (1r2aa
i 1r2ab).

Paris, 40

Agrupació, reforma i canvi d'ús de dos locals situats
en la planta entresòl porta 1a i 2a (pis primer o
primera planta alta) a habitatge (amb una superfície
útil de 81,75 m2).
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Sardenya, 229

Obra major de canvi d'ús de la P1a, actualment
oficines, per a la formació de 6 habitatges, resultant:
1er1a (91,34 m2), 1er2a (55,69 m2), 1er3a (81,10
m2), 1er4a (114,40 m2), 1er5ena (53,84 m2) i
1er6ena (100,44 m2). Afectació puntual d'estructura.

GV Corts Catalanes, 504

El projecte proposa la remunta d'una planta (pis sisè
o sisena planta alta) per a la creació d'1 habitatge
nou (5è-1a amb 98,88 m2 útils) amb rehabilitació
d'espais comuns i façanes de l'edifici.

Roger de Llúria, 8

Arranjament de baranes i instal.lació de bastida
tubular.

Castillejos, 288

Agregació de dues entitats destinades local, situades
a la planta entresòl portes 1a i 2a (pis primer o
primera planta alta), per a realitzar el canvi d'ús a un
únic habitatge (sup. construïda 104,70 m²) i un
traster (sup. construïda 29,96 m²).

Mandri, 54

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges afectant puntualment l'estructura de
l'edifici. Els habitatges resultants son el 2on 2a "A"
com habitatge usat de 98,60 m2. construïts i el 2on
2a "B" com habitatge nou de 56,10 m2. Construïts.

Av. Diagonal, 614

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son l’àtic 1a com habitatge nou
de 218,54 m2. construïts i l'àtic 2a com habitatge
existent de 169,92 m2. construïts.

C. Monestir, 10

Rehabilitació integral d'un edifici existent amb canvi
d'ús a habitatge. L'edifici es desenvolupa en planta
soterrani per a 8 vehicles i 4 despatxos vinculats
directament a cada un dels habitatges, planta baixa,
3 plantes pis i planta coberta.

Prat d'En Roquer, 20

Reforma interior per fer un canvi d'ús de local de
planta baixa amb ús industrial a habitatge nou,
modificant
distribució
però
sense
afectació
estructural. L'habitatge resultant és complert, amb
una superfície construïda de 74,31 m², amb una
Sala-Menjador.

Sant Ildefons, 19

Reforma interior i legalització per al canvi d'ús d'un
local a habitatge. Es crea amb aquesta reforma un
nou habitatge amb accés des del vestíbul interior
comunitari i un programa funcional, per a dues
persones, amb sala-estar-menjador, habitació doble.

Marc Aureli, 3

Canvi d'ús de oficina a habitatge de 50,12 m2 de
superfície construïda en un edifici de 19 habitatges
amb una densitat màxima de 27 habitatges.
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Muntaner, 383

Canvi d'ús, reforma i transformació d'un local
comercial en dos habitatges, un local comercial i dos
trasters vinculats a els membres de la comunitat. Les
entitats resultants l'habitatge Entresol 1a A de 81,27
m2 construïts, l'habitatge Entresol 1a B de 8.

Ramon Turró, 169

Construcció d'edifici destinat a hotel i activitats@,
amb 3 plantes soterrani destinades a aparcament,
amb 147 places per a cotxes i 15 per a motos, i a
dependències de l'hotel, i un cos de volumetria
específica sobre rasant conformat per dues parts.

Av. Icària, 145

reforma global interior i canvi d'ús d'oficines a alberg
juvenil en l'edifici aïllat singular (edifici porta) del Pla
de la Vila Olímpica de l'any 1989. Consta d'una planta
soterrani fraccionada amb una part a cada costat del
subsòl del carrer.

Cabestany, 21

Projecte de rehabilitació d'edifici en testera de 608m2
construïts, amb nivell de protecció C d'element i C de
conjunt, consistent en reparació de lesions
estructurals, rehabilitació de façanes a carrer i
interiors, renovació del terrat.

Trav. Corts, 361

Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis 1º 2ª (aument
dels habitatges de l'edifici de 34 a 35 unitats).

Ciències, 45

Construcció de piscina d'ús privatiu en l'habitatge
baixos 1ª de l'edifici situat a C/Ciències Nº 45-49.

Providència, 23

Canvi d'us a planta baixa, de local a habitatge i
enderroc de la construcció existent situada al pati
d'illa.

Av. Sarrià, 45

Segregació d'habitatge en dos, resultant un d'usat de
83,07m2 (4-3) i un de nou 64,36m2 (4-1) de Esc D,
seguint directrius de actuacions anteriors.

Espronceda, 254

Construcció d'edifici plurifamiliar de volumetria
específica, de PB+6 per a un total de 112 habitatges i
9 locals comercials, i 2 plantes soterrani, per a 261
places d'aparcament per a cotxes, 38 per a motos i
12 trasters.

Consorts Sans Bernet, 59

Es tracta de les obres consistents en la construcció
d'un nou habitatge entre mitgeres de pl. sot, bx i pis
amb piscina a l'espai lliure de parcel·la, al núm. 59
del c/Consorts Sans.

Bda. Mercat, 4

Es tracta de les obres consistents en la reforma
interior de l'edifici sense canvi d'ús, sense modificació
de la volumetria ni de l'envolvent i sense variació de
la superfície construïda de 2 finques de planta baixa i
pis entre mitgeres al número 4.
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Número 3 Zona Franca, 50

Construcció d'edifici industrial entre mitgeres,
compost de 4 naus, d'una planta, destinades a
magatzem, i cadascuna d'elles amb un nucli
desdoblat en altell, d'oficines i vestidors de personal,
formant un volum unitari, amb un sostre total de
8.742,54 m2.

Art, 40

Construcció d'edifici plurifamiliar de 9 habitatges
entre mitgeres.

Pere IV, 58

Obres de restauració de coberta i enderroc del moll
de càrrega de la Nau de Can Picó.

Sants, 180

Reparació puntual de la façana posterior en un edifici
catalogat C, amb muntatge de bastida.

Taulat, 64

Nova construcció d'un edifici plurifamiliar amb 4
habitatges i un local comercial.

Rbla. Badal, 75

Canvi d'ús de local a habitatge amb manteniment
parcial de local, amb redistribució interior.

Sants, 2

Segona Fase Recuperació Planta Baixa en edifici del
carrer de Sants, 2, de Barcelona.

Lope de Vega, 42

Reforma i ampliació d'un habitatge existent en planta
tercera, i remunta de dues plantes més, en un edifici
d'habitatges.

Ctra. Carmel, 19

Reparació d'un terrat. Es tracta d'un terrat a la
catalana ventilat mitjançant forats a la façana format
per una solera de 4 capes de rajola ceràmica de
Piera. La reparació del terrat consisteix en retirar el
paviment existent que es troba en mal estat.

Pg. Sant Joan, 164

Rehabilitació integral amb ampliació de 2 plantes en
edifici existent, amb el resultat d'un edifici rehabilitat
de PB+6PP de 12 habitatges, inclosa reforma interior,
augment de densitat, col·locació d'ascensor i
restauració de façanes principal i posterior.

Cucurulla, 5

Canvi d'ús de la entitat del 1r dreta, d'oficina a
habitatge. L'habitatge disposarà d'un programa
funcional per a tres persones, façana al C/Cucurulla i
una superfície útil de 58.02m2. Edifici protegit per
patrimoni amb nivell D i part de l'Entorn del C/.

Mallorca, 283

Obra major per a dur a terme la reforma interior
necessària a l'edifici (ICAB) per tal d'adequar-lo a la
normativa de prevenció contra incendis i millorar-ne
la climatització i l'eficiència energètica. Hi haurà
afectació puntual de l'estructura.

Carders, 32

Actuacions puntuals en façanes i pati interior en
edifici plurifamiliar entre mitgeres c. Carders, 32 amb
façana també al c. Blanqueria, 3 format per
PB+P.ent+4PP, amb qualificació urbanística 12c .
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Gomis, 47

Segregació i increment del numero d'habitatges en
una unitat, en habitatge existent a planta 3ª, porta
2ª, en edifici catalogat C entre mitgeres de
PB+PP+4P (6 plantes, 2,3 i 4 entitats per planta i
usos comercial i habitatge).

Sicília, 370

Canvi d'us del local d'oficines porta 2ª i 3ª (
170,95m2 construïts) (P1) en edifici de PB+8, en
habitatge nou,p2, de 113,04 m2 útils, vestíbul zones
comuns de 3,06 m2 útils i Local sense ús,p3, de
35,95 útils.

Providència, 148

Projecte de legalització de tancament a coberta de
2,61 m2 amb us instal·lacions en habitatge
unifamiliar de PB+2+1Soterrani, i legalització de
xemeneia fins a coberta i ampliació de recorregut
d'ascensor fins a planta soterrani.

Vidre, 7

Reforma interior i exterior d'un local, actual locutori,
per a la seva conversió en una botiga de telefonia.
Reforma interior, substitució de tancament exterior i
col·locació de nou rètol identificador. Edifici catalogat
per patrimoni amb nivell C.

Rambla, 89

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de
les façanes principals d'un edifici en testera de
PB+4PP amb qualificació urbanística 12b, dins del
MPERI B0907 i amb catalogació C (identificador 319).
Reforma interior de l'habitatge 3er 2a ubicat en un
edifici catalogat C. Les obres inclouen el desmuntatge
de la fusteria d'alumini existent en la galeria.

Dalmau, 13

Gran de La Sagrera, 87

Instal·lació
d'ascensor
en
exterior
d'edifici
d'habitatges plurifamiliar, en pati posterior privat,
amb la creació de passeres/terrasses exteriors per a
realitzar l'accés a cada habitatge.

José Millán González, 3

Construcció de piscina en casa unifamiliar aïllada.

Anna M Martínez Sagi, 36

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

Saragossa, 114

Segregació de dos habitatges existents en quatre
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el 1er 1a i 2on 1a com
habitatges nous de 53,10 m2 construïts i els 1er 2a i
2on 2a com habitatges usats de 50,60 m2.

Balmes, 456

Reforma i subdivisió amb afectació estructural del pis
6è de 337,90 m2 en quatre pisos, habitatge
preexistent 6è1ª de 68,94 m2,habitatge nou 6è 2ª de
70,66 m2, habitatge nou 6è 3ª de 91,69 m2 i
habitatge nou 6è 4ª de 101,93 m2 de superfície
construïda.
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Camí Reineta, 99

Projecte de reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar aïllat, de planta baixa i planta pis, amb un
total de superfície construïda de 115,49m2.

Av. Vallvidrera, 85

Reforma i ampliació d'habitatge en testera, i
construcció de piscina, resultant un edifici de planta
baixa i pis, de 163,30m2 construïts.

Lluçanès, 48

Enderroc d'un pavelló existent dintre del recinte de
l'escola Jesús i Maria, i obertura de nova porta
d'accés al mateix recinte.

Pomaret, 100

Instal·lació d'una piscina per habitatge unifamiliar.

General Vives, 26

Buidat de terres a pati enjardinat interior d'edificació,
construcció de planta soterrani de 323,73m2 de
superfície
construïda
sota
rasant
i
coberta
enjardinada al seu damunt.

Sagunt, 85

Reforma global en edifici existent de planta baixa i
dues plantes pis amb dos habitatges, enderroc del
volum a l'interior d'illa i construcció de dues piscines
de 2,40x 3 m al pati posterior. Els habitatges
resultants tenen les següents superfícies útils

Numero 29, 2

Reforma interior dels mòduls 3-4-5 de la nau
industrial A.1.2 del Parc Logístic de la Zona Franca
per adequar-la a la nova activitat, amb la
construcció, dintre el mòdul 5, de dos altells (per a
oficines i vestuaris), una cambra de fresc i una sala
de car
Reforma interior (506,90 m2) i ampliació (66 m2) de
la planta 1 de l'Escola Kostka, que inclou la reforma
dels menjadors, de les cuines i de les aules de Cicle
Infantil.

Mare de Déu de la Salut, 17

Major del Rectoret, 116

Ampliació en planta segona d'habitatge unifamiliar
existent, resultant una casa de planta baixa (garatge)
i dues plantes pis amb un total de 148,80m2 de
superfície construïda.

Antoni de Capmany, 63

Canvi d'ús d'un local de planta baixa a habitatge,
amb una superfície útil de 44,80 m2, amb modificació
façana actual del local.

Muntaner, 255

Segregació d'un habitatge existent en tres habitatges
sense afectar l'estructura de l'edifici. Els habitatges
resultants son 4º 1ª "A" com habitatge existent de
99,75 m2 construïts, el 4º 1ª "B" com habitatge nou
de 74,41 m2 construïts i el 4º 1ª "C".

Begur, 44

Construcció d'una nova sala de calderes amb sitja de
biomassa en les instal·lacions del Club Esportiu
Mediterrani. Instal·lació de noves xemeneies, noves
calderes i un armari amb la boca de càrrega de la
biomassa. Retirada de les calderes existents.
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Badajoz, 108

Instal·lació d'una
combustible.

Trav. Corts, 361

Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis 1º 1ª (augment
dels habitatges de l'edifici de 35 a 36 unitats).

Pau Alcover, 68

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina,
de planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis,
amb un total de 611,20m2 de superfície construïda.

de la Indústria, 333

Reforma interior per al canvi d'ús d'una oficina a
habitatge. Es crea amb aquesta reforma un nou
habitatge amb un programa funcional, per a quatre
persones, amb estar-menjador-cuina, habitació doble
conjugal, habitació doble, cambra higiènica i galeria.

Palència, 56

Reforma interior i canvi d'ús de local en planta pis
d'edifici plurifamiliar en zona 13a.

Jordi de Sant Jordi, 41

Reforma interior per al canvi d'ús d'un local de planta
baixa a habitatge. Es crea amb aquesta reforma un
nou habitatge amb un programa funcional, per a
dues persones, amb estar-menjador, habitació doble
conjugal, cuina, cambra higiènica.

Pl. Reial, 8

Projecte per actuacions puntuals en diferents àmbits
de cara a resoldre les lesions existents en un edifici
amb qualificació urbanística 12b i protegit amb nivell.

Junta de Comerç, 14

Segregació d'un habitatge en dos. Els dos amb
programa funcional per a dos persones i el 1r 3a
(nova creació) amb façana al C/Junta de Comerç.
Superfície útil és de 68,19m2 i 51,53m2,
respectivament. Edifici catalogat per patrimoni amb
nivell C (id:773).

Pg. Colom, 23

Legalització de divisió i canvi d'ús d'oficina a tres
habitatges a la pl. principal d'edifici plurifamiliar
situat
al
Passeig
Colom,
23
de
PB+P.Alt+Pent+Ppral+6PP,
amb
qualificació
urbanística 12b, zona de casc antic de conservació
del centre històric.

Sant Pere més Baix, 77

Rehabilitació del pati de llums de l'escala i endreça de
les instal·lacions, en finca catalogada amb nivell C,
inclosa en el conjunt C del carrer de Sant Pere Més
Baix. Qualificada urbanísticament com 12c zona de
casc antic medieval.

Pg. Isabel II, 6

Projecte de reforma interior amb canvi de distribució
per portar a terme la implantació d'un bar-restaurant
amb servei de catering en un local situat en la planta
baixa d'un edifici amb qualificació urbanística 15 i
protecció amb nivell B.

unitat

de

subministrament

de
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Rivero, 33

Es tracta de les obres consistents en la reforma i
ampliació d'un habitatge entre mitgeres de planta
baixa i pis, al número 33 del carrer Rivero.

Ausiàs Marc, 20

Actuacions puntuals en façana posterior i patis.
col·locació de bastida.

Castillejos, 337

Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar, amb reforma
interior de 11 habitatges, reforma de façana principal
i remunta de 2 plantes amb 8 habitatges de nova
creació.

París, 82

Comunicació de la planta baixa, amb la planta
soterrani (sup. construïda 213,20 m²) d'un local,
mitjançant una escala, generant un forjat intermedi
(sup. construïda 120,00 m²).

GV Corts Catalanes, 637

Subdivisió habitatge 3r en dos habitatges (3r1a i
3r2a) i rehabilitació de façana posterior del mateix.

Rda. Universitat, 23

La solució adoptada es la segregació de l'habitatge 4º
2ª, amb una superfície útil de 155,94m2, en dos
habitatges de menors dimensions identificats com a
4º 2ª A i 4º 2ª B, amb una superfície útil de 58,53m2
i 91,63m2 respectivament.

Aragó, 257

Obra major consistent en l'adequació i la rehabilitació
de l'edifici (accés en PB, Ppral. P1 a P4 i PC),
actualment residència geriàtrica, per a transformar-lo
en hotel 3*, amb 49 habitacions (48 dobles i 1
individual).

Comte d'Urgell, 29

Obra major per a dur a terme la primera fase de
l'enderroc dels antics Cinemes Urgell, situats a
interior d'illa. En aquesta fase se n'enderrocaran els
elements interiors tals com el forjat i les grades de
l'amfiteatre, els envans divisoris i els paviment.

Roger de Llúria, 99

Restauració de les façanes i de la tanca de forja del
tancament de la parcel·la del Palau Montaner de
Barcelona, seu de la subdelegació del govern. inclou
bastida tubular.

Pg. Sant Joan, 13

Projecte de legalització de segregació d'una entitat en
tres, amb reforma i canvi d'ús d'una d'elles a
habitatge (amb 170,60m2 útils), sense afectar
estructura ni façanes.

Diputació, 248

Restauració façana amb col·locació bastida.

Comte d'Urgell, 80

Obra major de segregació del local de planta baixa en
dues entitats, i el canvi d'ús de l'entitat situada a la
part posterior a habitatge, resultant 1 habitatge de
79,10 m2 útils i un local de 20,06 m2 útils.
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Sants, 214

Construcció d'edifici entre mitgeres, amb front a dos
vials, proposant cos de PB+4 al front a Sants, i de
PB+1 al front a Tirso de Molina, amb la planta baixa
unitària i desdoblada en altell, i 2 plantes soterrani;
la totalitat de la planta baixa.

Roger de Llúria, 126

El projecte proposa la reforma per la divisió de
l'habitatge situat en la planta entresol porta segona
(pis primer o primera planta alta) en dos habitatges
(Ent-2a A de 82,76 m2 útils i Ent-2a B de 72,52 m2
útils).

Pg. de Gràcia, 33

Reforma, adequació estructural i rebaix del paviment
de la planta soterrani d'un local comercial sense ús
definit a l'edifici de la "Union des Assurances de
Paris" distribuïda en dues plantes, soterrani (sup.
construïda 350,25 m²) i planta baixa.

Provença, 89

Segregació d'una entitat destinada a habitatge,
situada a la planta 4a (pis cinquè o cinquena planta
alta), en dos habitatges: 4-3a (sup. construïda 93,53
m²), considerat existent, i 4-2a (sup. construïda
92,82 m²) de nova creació.

Alvarado, 26

Construcció d'un edifici d'habitatges, entre mitgeres
de planta soterrani, planta baixa i altell tres plantes
pis, i un àtic per a 12 places d'aparcament de cotxe,
un local, i 15 habitatges.

Petrarca, 13

Legalització de part d'altell en local de planta baixa.

Pg. Valldaura, 192

Reforma
per
a
la
supressió
de
barreres
arquitectòniques amb la realització d'una rampa.
Objecte la rampa i escales existents per a l'accés d'un
dels locals de l'edificació.

Antonio Machado, 31

Segregació d’entitat local de pb + pe en dos entitats
resultants: entitat 1: local en pb y entitat 2:
habitatge existent.

Av. Diagonal, 191

Construcció d'altell en planta -1 per ubicar-hi zones
de magatzem i instal·lacions.

Sant Antoni Maria, Claret,
330

Reforma oficina bancària per nova distribució i nova
imatge corporativa.

Bolívia, 342

Adaptació d'accessos i nova instal·lació de portes
d'entrada en locals industrials.

Salses, 58

Construcció de nova planta d'edifici plurifamiliar aïllat
de planta baixa més dos plantes pis amb un
habitatge per planta, un soterrani amb cinc places
d'aparcament, un traster i una cambra de residus.
Construcció d'una piscina al descobert.
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Roc Boronat, 35

Legalització per l'obertura d'una escola de cuina i
espai de producció de prototips.

Treball, 238

Enderroc de forjat, reforç estructural i reforma
interior de local comercial destinat a la venda i
reparació de cotxes.

Av. Sarrià, 51

Segregació d'un habitatge al pis àtic 1ª en
dos.(augment d'habitatges existents a l'edifici de 36
a 37 unitats)

Av. Sarrià, 45

Segregació d'habitatge en dos, resultant un d'usat
de104,47m2 (4-4) i un de nou 63,78m2 (4-2) de Esc
D, seguint directrius de actuacions anteriors.

Rbla. Poblenou, 46

Projecte de reparació i treballs de manteniment a
façana, coberta i elements comuns de l'edifici.

Concili de Trento, 179

Reparació de pati de llums, escala i vestíbul
comunitari, amb muntatge de bastida tubular.
Reparació dels paraments celobert (pati de llums
dreta) del edifici, i dels paraments interior de la caixa
d'escala i vestíbul de la comunitat, amb bastida
tubular.

Agricultura, 219

Rehabilitació de façanes interiors de patis, en edifici
plurifamiliar entre mitgeres, catalogat amb nivell C.

Montnegre, 2

Canvi d'ús d'una oficina de 83,84 m2 construïts a
habitatge de 74,69 m2 útils, situat al carrer
Montnegre 2, Entresòl 2ª, sense afectació estructural
i ni modificació de façana.

Ramon Albó, 75

Edifici de nova planta (PB+1+Soterrani) per al Centre
Ocupacional per a persones amb discapacitat
psíquica.

Av. Sarrià, 45

Segregació habitatge en 2, resultant 1 usat
de104,47m2 (2-4) i 1 nou 63,78m2 (2-2) de Esc D,
seguint directrius actuacions anteriors.

Av. Josep Tarradellas, 107

Canvi d'us d'oficina a habitatge al pis entresol 1ª.
(augment dels habitatges de l'edifici de 23 a 24
unitats).

Diputació, 2

Construcció d'edifici destinat a establiment hoteler de
3*, amb 4 plantes soterrani, les 3 inferiors
destinades a aparcament, espais de càrrega i
descàrrega, instal·lacions i espais de personal, i la
superior, que no ocupa la totalitat de la superfície.

Sants, 224

Divisió d'un habitatge en dos. Reforma de distribució
per a la creació d'un nou habitatge, en planta 3a,
sense intervenció estructural.
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Major de Mercabarna, 72

Urbanització complementària de la plaça del Centre
Directiu de Mercabarna, que contempla la renovació
total del paviment previst per a vianants, nou
mobiliari urbà, millores en jardineria i xarxa de reg,
en la recollida d'aigües (clavegueram).

Teodora Lamadrid, 43

Divisió d'oficina baixos 2ª en dues entitats i canvi
d'ús d'una d'elles a habitatge, resultant una oficina
baixos 2ªA de 24m2 de sup. construïda i un habitatge
baixos 2ªB de 100,51m2 de sup. construïda. Un canvi
d’us de les oficines existents a un habitatge.

Pg. Sant Joan Bosco, 42

Reforma parcial de les cobertes de l'edifici H (fase II),
sectorització d'una escala a l'edifici Sant Angel (Fase
VI) i reforma d'unes aules a l'edifici A de les Escoles
Professionals Salesianas de Sarrià (EPSS).

Av. Vallvidrera, 9

Rehabilitació de façanes i terrats de l'edifici de
parvulari de l'Escola Dolors Monserdà-Santapau.

Via Augusta, 201

Projecte de divisió de l'habitatge de planta cinquena
en habitatge nou cinquè 1ª de 99,90 m2 i habitatge
usat cinquè 2ª de 110,24 m2 de superfície construïda
en un edifici de 9 habitatges amb una densitat
màxima de 15 habitatges.

GV Corts Catalanes, 553

Remunta d'una planta (pis sisè o sisena planta alta),
amb una entitat 6-1a (sup. construïda 152,04 m²)
destinada a habitatge, retirada 3,00 m del pla de
façana principal i actuacions de rehabilitació dels
elements comuns i la façana de l'edifici.

Pg. Til·lers, 13

Enderroc de l'escala i el mur que la sustenta
emplaçats en l'àmbit 6a adjacent a la parcel·la de
referència i legalització del volum que queda fora del
gàlib de 60º i règim de distàncies.

Sants, 85

Reforma interior de l'habitatge segon primera d'un
edifici catalogat C.

Viladecans, 16

Rehabilitació façana principal en front
Viladecans nº 16, amb muntatge de bastida.

Gavà, 71

Canvi d’us de local a dos habitatges. El projecte té
com objecte el canvi d’ús d’un local comercial sense
ús a dos habitatges en el local B, de la planta baixa
de l’escala A, d’aquest edifici plurifamiliar entre
mitgeres.

Pg. Font de la Mulassa, 35

Construcció d'edificació aïllada esgraonada en dos
talls d'edificació per adaptació topogràfica El total
d'habitatges serà de 5, 8 places d'aparcament i 5
trasters.

Pablo Sáez de Barés, 4

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.
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Immaculada, 25

Rehabilitació de part de les façanes de l'Escola Pía de
Sarrià amb la col·locació i instal·lació de bastides.

Carles Riba, 11

Ampliació del menjador a l'Escola Sant Gregori,
tancant el porxo existent actualment a la planta
segona, amb una superfície ampliada de 78,26m2.

Rbla. Carmel, 107

Obra per la instal·lació d'un aparell elevador extern a
la finca i adossat a façana en un edifici plurifamiliar
aïllat en cantonada de planta baixa més dos plantes
pis i dos semisoterranis.

Sancho de Ávila, 154

Instal·lació de mòduls provisionals per Institut Maria
Espinalt.

Remei, 5

Rehabilitació de façanes i cobertes d'edifici catalogat
C, amb increment de sostre o volum en l'edifici sense
intervenció global.

Madrazo, 58

Llicència per la divisió de l'habitatge 2on 1a en dos
habitatges, resultant el 2on 1aA com habitatge usat
de 56,00 m2 i el 2on 1aB com habitatge nou de
65,00m2.

Ctra. Alta de les Roquetes,
328

Construcció d'una carpa amb fonaments i fossar, en
zona d'equipaments docents orientats al circ.

Carders, 26

Reforma i divisió d'habitatges a la planta primera
d'edifici plurifamiliar situat a carrer Carders, 24 i 26
amb façana també al carrer Blanqueria, 4 formant
part de dos edificis diferents amb accés comú des de
la finca c. Carders, 24.

Reina Cristina, 10

Restauració, amb mitjans auxiliars, de la façana
principal i posterior d'un edifici entre mitgeres amb
qualificació urbanística 15 i amb catalogació de nivell
C.

Avinyó, 31

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars
sense ocupació de la via pública, de façana posterior i
pati central d'un edifici entre mitgeres amb
qualificació urbanística 12b i catalogat nivell C.

Sant Pere més Baix, 66

Rehabilitació integral de l'edifici del carrer Sant Pere
més Baix nº66 amb increment d'una planta més.
L'edifici esta qualificat 12c, zona de casc antic
medieval, segons el PERI del Sector Oriental del
Centre Històric de Barcelona.

Canuda, 33

Divisió d'habitatge 1r 1a en dos habitatges, en edifici
plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Canuda,
33 format per PB+Ppral+5PP, amb qualificació
urbanística 12b, zona de casc antic de conservació
del centre històric.
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Encarnació, 56

Canvi d'us de local en PB (78.25 m2 construïts, 57,96
m2 de pati i 23,25 emmagatzematge al pati ) en
edifici de PB+4, a habitatge nou de (71,74 m2 útils i
84,59m2 útils pati).

Nàpols, 273

Obres pel canvi d'ús de dos locals en planta baixa per
convertir-los en dos habitatges, sense afectació
estructural.

Jonqueres, 16

Canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entitat 7D de
l'edifici d'oficines i habitatges del c/Jonqueres, 16,
anomenat Gratacels Urquinaona, situat a la cruïlla
dels carrers Trafalgar i Jonqueres.

Olot, 2

Rehabilitació de l'edifici existent i adequació del solar
per ús d'oficines.

Via Laietana, 32

Projecte de substitució de la porta d'accés del local
comercial i col·locació de rètol identificador. Edifici
protegit per patrimoni amb nivell C (id:1188), amb
una qualificació urbanística 7a6 i 13a del PERI del
Sector Oriental.

Serra, 10

Projecte de desconstrucció del volum annex a la
coberta de l' edifici situat al carrer Serra 10 , amb
qualificació urbanística 12b.

Gignàs, 25

Projecte per a la rehabilitació integral d'edifici amb
divisió d'habitatges existents i canvi d'ús parcial
passant de residencial públic a habitatges. Partint de
8 habitatges preexistents i pensió al ppal 2ª, 1º1ª i
2º2ª i resultant 17 habitatges en total.

Escudellers, 59

Reforma interior de local per a implantació d'activitat
de bar-restaurant situat a la planta baixa d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres al carrer Escudellers, 59.
Edifici format per PB+P.ppal+4PP, amb qualificació
urbanística 12b, zona de casc antic.

Providència, 121

Edifici de nova planta entre mitgeres, format per
planta SOT, PB amb altell, 2PP i PC, per 11
habitatges i 15 places d'aparcament.

Santa Anna, 27

Col·locació d'un nou rètol a façana i canvi de la
fusteria, en el local de planta baixa d'una finca
catalogada amb nivell B, inclosa en l'entorn B del
carrer Santa Anna 27-29, i amb qualificació
urbanística 12b, zona de casc antic.

Verdaguer i Callís, 12

Projecte per la restauració de les façanes del jardí i
del pati lateral, amb mitjans auxiliars, i arranjament
de la coberta en un edifici entre mitgeres amb
qualificació urbanística 12c.
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Pg. Pujades, 2

Projecte per intervenir en un edifici plurifamiliar entre
mitgeres, amb qualificació 15b i catalogat amb nivell
B, per tal de restaurar (amb mitjans auxiliars) la
façana principal, instal·lar un ascensor en l'ull
d'escala i arranjar els patis interiors.

Lleona, 13

Reforma i divisió en dos de l'habitatge de planta 3ª
en edifici plurifamiliar entre mitgeres al c. Lleona, 13,
format per PB+P.ent+5PP, qualificació urbanística
12b, zona casc antic de conservació del centre
històric i inclòs al conjunt protegit nivell B.

Ventalló, 53

Canvi d'us del local planta baixa ( 74,19 m2
construïts) (PB) en edifici de PB+3, en habitatge nou,
de 65,99 m2 útils.

Volta del Remei, 2

Divisió d'un habitatge(1r) en dos. El de nova creació
amb programa funcional per a quatre persones i
l'existent per a tres. Superfície útil de 79,20m2 i
88,60m2, respectivament. Edifici catalogat per
patrimoni amb nivell B.

Canuda, 13

Reforma interior de l'habitatge de pis quart (cinquena
planta real), en un edifici plurifamiliar, inclòs en el
catàleg de Patrimoni amb un nivell C, dintre del barri
gòtic.

Pons i Gallarza, 2

Reforma interior d'arranjament de local comercial en
planta baixa i primer pis d'edifici en testera, amb
afectació puntual de l'estructura per la instal·lació
d'ascensor,
amb
la
finalitat
d'implantar
un
establiment de venda al detall.

Sant Crist, 38

Legalització d'enderroc d'edificació. Consolidació de
mur i restitució d'obertura.

Sants, 133

Legalització rehabilitació puntual d'urgència façana
posterior. S'han detectat unes afectacions puntuals
greus de l'estat de conservació de la façana posterior
i part del revestiment s'ha desprès. Es va tramitar
una actuació d'urgència.

Can Ros, 22

Instal·lació
d'ascensor
en
exterior
d'edifici
d'habitatges plurifamiliar, en pati obert a l'espai
públic i formant d'ell, amb la creació de passera
exterior per a realitzar l'accés als habitatges.

Marbre, 13

Instal·lació d'un ascensor exterior a l'edifici amb la
finalitat de millorar l'accessibilitat de l'edifici
realitzant
un
itinerari
practicable.
fins a cadascun dels habitatges.

Ciutat d'Elx, 13

Reforma interior per al canvi d'ús d'una oficina de
planta entresòl a habitatge. Es crea un nou habitatge
amb un programa funcional, per a dues persones,
amb estar-menjador-cuina, habitació doble conjugal
amb vestidor, cambra higiènica i espais de circulació.
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Alcolea, 55

Rehabilitació coberta lleugera i reforç estructural.

Ptge. Roserar, 2

Construcció
i
implantació
d'una
unitat
de
subministrament de carburants a vehicles amb
sistema de prepagament en el Ptge. Roserar n 2
cantonada Eduardo Conde n 11-13.Consta d'una
marquesina de 75,84 m2 i un local de 10,80 m2 de
superfície construïda.

Pg. Sant Joan, 16

Segregació d'un habitatge situat a la planta primera
1-2a (pis segon o segona planta alta) en dues
entitats: pis existent 1-2a a (sup. construïda 98,55
m²) i pis de nova creació 1-2a B (Sup. Construïda
115,55 m²).

Pg. de Gràcia, 71

Obra major consistent en la remunta d'1 planta a
l'edificació de PB existent al Ptge. Domingo 12, per la
formació de 2 habitatges (61,90 i 61,00 m2 útils). La
intervenció inclou obres en PB per a la formació del
vestíbul d'accés.

Balmes, 56

Canvi d'ús i segregació de dues entitats situades a la
planta principal (primera planta alta), actualment el
pr-1a destinat a oficina i el pr-2a a habitatge, per a la
creació de quatre habitatges: pr-1a a nou (sup.
construïda 57,46 m²).

Rbla. Catalunya, 125

Es sol·licita llicència d'obra major per a dur a terme la
rehabilitació de patologies en façana i afectacions en
forjats interiors de l'edifici d'habitatges situat a
Rambla
Catalunya,
125
(edifici
catalogat
b
individualment c), Casa Lorenzo Armengol.

Balmes, 56

Projecte d'enderroc parcial: enderroc de volums
auxiliars adossats a la façana posterior i a la mitgera
posterior de la parcel·la, de l'habitatge i local situats
al carrer balmes, 56.

GV Corts Catalanes, 414

Obra major de canvi d'ús de l'oficina situada al 1er 1a
a habitatge (de 72,60 m2 útils). No hi haurà afectació
d'estructura ni de façanes.

GV Corts Catalanes, 529

Segregació d'un habitatge situat a la planta principal,
pr-1a (primera planta alta), en dos habitatges: pr-1a
a considerat existent (sup. construïda 94,28 m²) i pr1a b considerat nou (sup. construïda 73,58 m²).

Doctor Trueta, 62

Construcció de piscina en terrat interior.

Taulat, 74

Construcció d'edifici de 7 habitatges i un local
comercial.
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Almogàvers, 99

Construcció sobre rasant de dos cossos, ambdós de
PB+2, un amb front a Almogàvers, per a acollir 3
sales d'oratoris en planta baixa de capacitats
diferents, 14 sales de vetlla en planta primera, i 6
sales de vetlla VIP a la planta segona.

Av. Diagonal, 119

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres, de PB+7 per a un total de 31 habitatges i 1
local comercial, i 2 plantes soterrani, per a 47 places
d'aparcament per a cotxes, i 31 trasters.

GV Corts Catalanes, 185

Construcció d'un conjunt edificatori format per tres
torres destinades a 175 habitatges de PB+12, PB+13
i PB+14 amb espais privats d'ús públic als laterals
dins la mateixa parcel·la. La planta baixa és comuna i
es destina a ús comercial.

Viladomat, 142

Construcció d'un edifici d'obra nova compost de dues
plantes soterrani, planta baixa amb altell i sis plantes
pis. Les plantes soterrani estan destinades a
aparcament, la planta baixa i l'altell acull un
equipament (Casal per a gent gran).

A Zona Franca, 1

Construcció d'edifici destinat a centre de venda a
l'engròs de productes alimentaris i altres productes,
consistent en nau diàfana amb dos espais per a
oficines i serveis desdoblats en altell, cos exterior per
a instal·lacions, i zona d'aparcament.

Ample, 11

Reforma integral amb canvi d'ús d'un conjunt de dos
edificis
existents
del
carrer
Ample
11
(soterrani+pb+3+àtic) i 13 (PB+Altell+4+àtic) per
destinar-los a 35 habitatges i 2 locals, amb
instal·lacions i piscina a la coberta.

Numància, 165

Projecte d'edifici plurifamiliar de nova planta, de
909,71m2 construïts, situat al c/Numància, 165.
Consta d'una planta soterrània de 197,15m2
construïts, planta baixa i altell de 110,46m2
construïts, 4 plantes pis de 144,16m2 construïts.

Villarroel, 3

Segregació d'una entitat d'habitatge situada a la
planta segona (pis tercer o tercera planta alta), en
dos entitats d'habitatge: 2-1a a considerat com a
existent (sup. construïda 45,30 m²), i 2-1a b
considerat com a nou (sup. construïda 55,30 m²).

GV Corts Catalanes, 654

Substitució i/o reparació d’elements existents.

Lepant, 196

Rehabilitació de l'edifici existent a l'interior d'illa de la
parcel·la del c/ Lepant, 196-198, de planta baixa i
zona d'altell, destinat a l'ús de caràcter provisional de
servei de postvenda d'automòbils amb zona de
diagnòstic i manteniment.
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Pg. de Gràcia, 105

Rehabilitació de pati de llums amb modificació de
claraboia existent en pati de llums amb bastida
tubular metàl·lica dintre del pati, però no a la via
pública.

Ptge. Mercader, 11

Obra major de reforma i ampliació de l'edifici existent
entre mitgeres, obtenint PS+PB+4PP, per a la
formació 9 habitatges entre les plantes PB a P4, i de
9 places d'aparcament per a cotxes en PS (segons
PMU B1393). Hi haurà afectació d'estructura.

Llàstics, 7

Construcció d'edifici plurifamiliar de nova planta entre
mitgeres, de PB+4PP dins del PERI del Sector
Oriental, amb un total de 5 habitatges, 3 d'ells
dúplex, amb les següents superfícies: A i C de 43,28
m2 útils, B de 67,47 m2 útils, D de 74,77 m2 útils.

València, 246

Segregació d'un habitatge situat a la planta quarta,
porta 2a (pis cinquè o cinquena planta alta), en dos
habitatges: 4-2a a (sup. construïda 115,92 m²)
considerat existent i 4-2a b (sup. construïda 68,90
m²) considerat nou.

Pg. de Gràcia, 78

Obra major de canvi d'ús d'oficina a hostal (7
habitacions dobles i 2 individuals, una d'elles
adaptada) a l'entitat 1er2a, sense afectació
estructural. L'actuació inclou la recuperació de l'estat
original de la galeria de la façana posterior.

Viladomat, 170

Segregació de dos habitatges, situats a la planta
cinquena (pis sisè o sisena planta alta), en quatre: 51a a, habitatge nou (sup. construïda 68,61 m²); 5-1a
b, habitatge existent (sup. construïda 72,20 m²); 52a a, habitatge nou (Sup. Construïda 73,14 m).

Ferran, 6

Projecte per la reparació del minvell perimetral de la
coberta , de les boneres de desguàs pluvial, dels
ancoratges de les baranes metàl·liques existents i la
reparació de les zones afectades per les filtracions d'
aigua de la coberta al sostre de planta.

Bruc, 39

Obra major consistent en la segregació de l'habitatge
de la planta 3era en dos, resultant: 3er1a de 103,90
m2 útils (preexistent), i 3er2a de 57,65 m2 útils
(nova creació). A façana posterior es recuperen la
galeria i les fusteries seguint el model original.

París, 202

El projecte proposa unes actuacions de reparació
menors en la finca, d'acord amb l'Informe d'Inspecció
Tècnica de l'edifici (ITE).

Riereta, 35

Projecte d'enderroc parcial d'una antiga casa fàbrica
(eliminant rampes d'accés rodats en els patis
interiors i un volum central) dins una parcel·la amb
qualificació urbanística 12b i afectada pel PERI
BA188.
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Rda. Sant Pere, 50

Canvi d'ús d'un local situat en la planta àtic porta
primera (pis vuitè o vuitena planta alta) a habitatge
(amb una superfície útil de 55,52 m2).

Indústria, 93

Canvi d'ús d'una entitat d'oficina a un habitatge d'un
dormitori, al pis 4-1a (pis quart o quarta planta alta),
amb superfície construïda de 78,00 m².

Rbla. Catalunya, 117

Reparacions en façana lateral.

Sant Pau, 51

Enderroc parcial de volum situat a la coberta de
l'edifici, comunicat interiorment amb l'habitatge de la
planta 4ª i restitució dels elements afectats, en edifici
plurifamiliar situat al carrer Sant Pau, 51.

Rbla. Catalunya, 84

Reforma integral d'un edifici, amb afectació de
l'estructura i modificació de la distribució interior. Al
projecte s'inclou el canvi d'us d'entitats d'habitatge i
oficina a residencial públic. No s'augmentarà el volum
edificable.

Pl. Pi, 4

Actuacions per a la reparació de dos balcons de la
façana de la Plaça del Pi. Reparació estructural dels
balcons que comporta la recuperació formal d'aquests
balcons. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C
(id:757), part del Conjunt de l'Església del Pi.

Sant Pere més Alt, 66

Reparació de la cornisa superior de la façana principal
mitjançant la col·locació de planxa de zinc
conformada per dos peces ancorades mecànicament
sobre perfils d' acer galvanitzat prèviament
ancorades a parament a un edifici de planta baixa.

Sant Pere més Baix, 7

Projecte de remodelació d'espais teatrals a la planta
baixa de l'edifici Francesca Bonnemaison, per dotarlos d'espais per a activitats i serveis autònoms; com
banys públics d'ús exclusiu espectadors, sala de
venta d'entrades, sala ús administratiu.

Pujades, 97

Rehabilitació integral i reforma de nau industrial per
implantació de nova activitat consistent en centre
gestor de residus tecnològics.

Amèrica, 49

Increment de volum de dos habitatges a la part
posterior de la finca, mitjançant dues terrasses,
configurades com a espais intermedis amb l'exterior,
i pati de ventilació annex.

Ample, 24

Reforma exterior de la façana de l'establiment
restaurant-bar. Edifici protegit per patrimoni amb
nivell B (id:48), inclòs dins l'Entorn del Passeig de
Colom, 11 i l'Entorn del C/Ample 24 i C/Mercè 13,
protegits amb un nivell B.
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Ferran, 23

Actuacions de substitució del tendal existent a la
façana al C/Ferran de l'establiment anomenat
Schilling. Edifici protegit per patrimoni amb un nivell
C (id:619) i que forma part del Conjunt del C/Ferran i
del Ptge. del Crèdit.

Sant Miquel, 82

Projecte per la rehabilitació integral amb canvi d'ús
(passant de pensió a habitatge unifamiliar) en un
edifici entre mitgeres de PB+4PP, amb qualificació
urbanística A dins del PERI1362 portant a terme
obres de canvi de distribució.

Moianes, 50

Legalització del canvi d'ús de dos locals comercials a
un habitatge.

Lleida, 34

Obres de reordenació de la coberta d'un edifici
residencial públic per oferir nous serveis als clients,
consistents en la construcció d'una piscina a la
coberta.

Elisabets, 6

Rehabilitació integral d'edifici annex a la Capella de la
Misericòrdia amb canvi d'ús a docent, situat al carrer
Elisabets, 6, format per PB+2PP, amb qualificació
urbanística clau 7a, equipament actual i clau 6b.

Llicències d’obres concedides durant els mesos setembre,
octubre, novembre i desembre de 2016
ADREÇA

DESCRIPCIÓ

GV Corts Catalanes, 577

Remunta de dues plantes (pis cinquè i sisè o
cinquena i sisena plantes altes), per a la creació de
dos locals i sis nous habitatges.

Ptge. Masoliver, 42

Obres d'ampliació i reforma d'edifici en sòl industrial,
sense activitat definida.

Lluis Sagnier, 10

Reforma i ampliació de planta 2ª en habitatge
unifamiliar entre mitgeres.

D Zona Franca, 60

Ampliació d'una nau industrial que està dedicada al
reciclatge i triatge de runes. La superfície útil de la
nau ampliada és de 1188,63 m2.

Francesc Pérez-Cabrero,7

Restitució del volum disconforme de la façana
posterior en un edifici inclòs dintre del Pla Especial de
Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del
Districte 5 de Sarrià-Sant Gervasi.
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Via Augusta, 176

Reforma d'habitatge existent 4art 2a per tal de
dividir-lo en dos habitatges, 4art 2a A (usat) amb
200,47m2 de sup. construïda i 4art 2a B (nou) amb
117,23m2 de superfície construïda.
Canvi d'us d'oficina a habitatge en escala A , planta
3ª porta 4 de 110 m2 de superfície construïda en un
edifici amb 6 habitatges amb una densitat màxima de
30 habitatges.

Balmes, 243

Reina Victòria, 26

Rehabilitació de façana principal d'un edifici
plurifamiliar aïllat mitjançant la instal·lació de bastida
tubular metàl·lica.

Rda. Sant Pere, 16

Rehabilitació integral de l'edifici situat a Ronda Sant
Pere, 16, a excepció dels locals situats a planta baixa
a les plantes pis, actualment hi ha oficines, pel que
l'ús principal d'aquest és oficines.

Trav. de Gràcia, 43

Canvi d'ús a planta àtic per crear dos nous habitatges
àtic 1a de 66,91m2 construïts i àtic 2a de 86,99m2
construïts.

Cabestany, 12

Rehabilitació de façanes i reparació interior.

Osi, 44

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son l'Àtic 1a com habitatge nou
de 110,90 m2. construïts i l'Àtic 2a com habitatge
existent de 99,00 m2. construïts.

Camp, 50

Projecte d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de
planta soterrani aparcament i trasters, planta baixa i
altell amb dos habitatges, planta primera dos
habitatges i planta segona amb dos habitatges amb
un total de sis habitatges i piscina en planta coberta.

Av. Diagonal, 356

Segregació d'un habitatge en dos al pis principal.
habitatge nou 1r-1a a (sup. 73,40 m²) i habitatge
usat 1r-1a B (Sup. 85,90 m²).

Rda. Sant Pere, 56

Subdivisió de dos habitatges en 6 habitatges i dos
despatxos. (habitatges: 1r1aA, 1r1aC, 1r1aD, 1r2aA,
1r2aC - despatxos: 1r1aB i 1r2aB).

Enamorats, 48

Construcció d'edifici entre mitgeres amb 8 habitatges,
en planta baixa amb un habitatge dúplex. Plantes
primera i tercera amb dos habitatges, porta segona
dúplex amb les plantes segona i quarta. Planta
segona i quarta amb un sol habitatge.

Ptge. Concepció, 11

Reforma i canvi d'ús d'edifici d'oficines a edifici
d'habitatges (7 habitatges) amb local comercial a Pb i
pl. soterrani -1 i aparcament a pl. soterranis -2 i -3 .
Canvi d'ús de dos despatxos en dos habitatges
(entresol 1a i entresol 2a).

Villarroel, 15
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Muntaner, 250

Canvi d'ús i segregació d'unes oficines en dos
habitatges afectant l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son 1er 1a "A" com habitatge
nou de 86,50 m2 construïts i 1er 1a "B" com
habitatge nou de 77,30 m2 construïts.

Rosselló, 489

Canvi d'ús d'oficina a habitatge a una entitat situada
a la planta entresòl porta 4a en-4a (sup. construïda
98,67 m²) a un edifici plurifamilar d'habitatges.

Bertran, 99

Construcció d'edifici d'habitatges de planta soterrani
d'us trasters, 2 habitatges en planta baixa i planta
altell, 2 habitatges en planta primera i 2 en planta
segona total 6 habitatges.

Rbla. Catalunya, 122

Obres d'adequació interior de local comercial
substitució de les fusteries de la façana principal.

Via Augusta, 202

Reparació, sanejament i rehabilitació de les zones
afectades per lesions provinents de les filtracions
d'aigua en les plantes soterrani de l'edifici annex a
l'edificació principal.

Montevideo, 15

Enderroc d'habitatge unifamiliar de 377m2 construïts,
per la posterior construcció d'un equipament per a
serveis de Llar-Residència i Residència assistida de la
Fundació Maria Engràcia Olivella Canals.

Via Augusta, 125

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant es l'àtic 5er de 135,00 m2 construïts.

Pelai, 11

Canvi d'ús d'oficina a habitatge del 5èc (7è pis o
setena planta alta).

Via Augusta, 81

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant es 1er 1a de 218,06 m2 construïts.

Casanova, 141

Intervenció en el conjunt de l'edifici per a la
rehabilitació del departament 8 de la facultat de
medicina de la Universitat de Barcelona. les obres
abaten una sup. construïda de 1.813,50 m². no
autoritza bastida.

Mallorca, 182

Segregació d'una entitat d'habitatge, situada a la
planta tercera (pis quart o quarta planta alta) en dos
habitatges: 3-1a a considerat existent (sup.
construïda 65,22 m²) i 3-1a b considerat nou (sup.
construïda 43,87 m²).

Provença, 92

Canvi d'ús de local a habitatge d'una entitat situada a
la planta entresòl (pis primer o primera planta alta),
porta 4a, en-4a (sup. construïda 86,20 m²).
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Balmes, 292

Divisió de l'habitatge 4ª 1ª en habitatge usat 4º A de
57,69 m2 i habitatge nou 4º B de 55,36 m2 de
superfície construïda en un edifici amb 17 habitatges
i una densitat màxima de 24 habitatges.

Urani, 8

Construcció d'edifici destinat a oficines per a
administració pública, incloent rehabilitació de
fonaments i planta soterrani ja executats, amb 2
cossos d'edificació, un amb front a Alts Forns, de
PB+5, i un segon amb front a Foc, de PB+6.

Pallars, 190

Construcció d'edifici destinat a oficines i locals
comercials, consistent en tres cossos d'edificació, un
amb front a Llacuna, de PB+4 i 2 nuclis, un amb front
a Pallars, de PB+4 i un nucli, i un a l'interior d'illa de
PB+9 i un nucli, amb un sòcol comú.

Carolines, 18

Obres de rehabilitació de la casa Vicens al carrer
Carolines número 18-24 per destinar-la a casa
museu.

Riereta, 12

Projecte d'intervenció global en un edifici existent
entre mitgeres de PB amb altell i 4PP, amb
qualificació urbanística 12b i afectat pel PERI BA188,
per la restauració de façanes (amb mitjans auxiliars),
arranjament coberta, canvi distribució habitatges.

Barra de Ferro, 8

Projecte per la reforma interior per canvi de
distribució,
sense
afectació
estructural,
d'un
habitatge situat en la planta principal-porta tercera
d'un edifici d'habitatges situat entre mitgeres, amb
qualificació urbanística 12c.

Canvis Nous, 7

Rehabilitació de pati interior de parcel·la incloent la
instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar format
per PB+Ppal+4PP, amb qualificació urbanística 12c
dins del PERI del Sector Oriental i catalogació
individual nivell C de Patrimoni.

Gignàs, 28

Projecte per la millora de l'accessibilitat en les zones
comuns (instal·lant ascensor en pati parcel·la),
millora habitabilitat en els habitatges (canvi puntual
distribució) i restauració de l'envolvent en un edifici
entre mitgeres.

Avinyò, 39

Reforma de façanes de pati interior i unificació
cromàtica de fusteries, sense afectació estructural en
edifici situat al carrer d'Avinyó núm. 39. Edifici
protegit per Patrimoni amb nivell C (ID:49) i inclòs al
Conjunt Especial del Sector de la Muralla Romana.

Arc de Sant Silvestre, 4

Projecte per les actuacions generalitzades de reforç
estructural i restauració de la façana principal, amb
mitjans auxiliars, d'un edifici amb qualificació
urbanística 12c, dins del PERI BA189 i amb
catalogació de nivell B.
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Ases, 3

Projecte per la recuperació dels buits arquitectònics
de la planta baixa i planta entresòl (actuant en els
porticons i les fusteries) en un edifici entre mitgeres
amb qualificació urbanística 12c, dins del PERI
BA189, catalogat amb nivell C.

Panses, 6

Projecte per la legalització dels canvis introduïts
(distribució interior, accés principal, estructura i
escala principal).

Ferran, 41

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de
la façana principal d'un edifici entre mitgeres amb
qualificació urbanística 12b i protegit amb nivell C.

Angel J. Baixeras, 7

Projecte de reforç estructural generalitzat en un
edifici amb qualificació urbanística 13a i protegit amb
nivell C (identificador 58).(interiorment l'edifici té un
contingut patrimonial d'altíssima qualitat a protegir).

Montcada, 10

Projecte per l'arranjament del balcó del pis principal
(canvi de paviment) en un edifici entre mitgeres amb
qualificació urbanística 12e, dins del PERI BA189 i
catalogat amb nivell B.

Clot, 46

Adequació local i canvi ús de local a habitatge. Canvi
d'ús de dos locals a planta baixa, local 1 i local 2,
constitueixen un sol local, des d'aquets s'accedeix, a
dos locals, local 3 i 4, situats en la planta soterrani.

Pintor Fortuny, 26

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de
la façana principal i pati interior de parcel·la d'un
edifici entre mitgeres, amb qualificació urbanística
12b, dins del PERI BA188 i catalogat amb nivell C.

Pl. Reial, 17

Projecte per la restauració, amb mitjans auxiliars, de
la façana principal i porxo d'un edifici entre mitgeres
situat en la plaça Reial, amb qualificació urbanística
12b i protegit amb nivell B.

Sants, 93

Rehabilitació de la façana principal i posterior d'un
edifici catalogat C amb muntatge de bastida.

Mirallers, 3

Obres a la façana del pati interior per a restituir la
finestra de l'habitatge principal 3ª al seu estat
original, en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat
al carrer Mirallers, 3 cantonada amb carrer Grunyí,
11. Edifici format per PB+P.ppal+3PP.

Consell de Cent, 59

Rehabilitació dels dos patis de llums de l'edifici i de la
mitgera amb la finca del núm. 61-69, mitjançant
treballs verticals, en un edifici catalogat C.

Constitució, 38

Canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa.
Reforma
interior
amb
afectació
d'estructura
d'habitatge unifamiliar.
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Numero 5 Zona Franca, 9

Legalització de la instal·lació d'un mòdul prefabricat
d'oficines a l'interior d'una nau industrial.

Concòrdia, 12

Canvi d'us de local a habitatge.

Doctor Trueta, 195

Reparació de les patologies Ateneu Flor de Maig del
Poble
Nou.
Reparació d'esquerdes en murs de càrrega. Reparació
de forjats. Reparació de l'estat d'oxidació de biguetes
metàl·liques. Reforç estructural amb la formació de
pilastres de trams de murs.

Montsec, 1

Reforma per al canvi d'ús d'un local per a la creació
de dos habitatges. Es creen habitatges de programa
funcional, per a 2 persones, amb estar-menjadorcuina, habitació doble conjugal, cambra higiènica,
distribuïdor, escala i altell no habitable.

Manso, 24

Reforma interior i canvi d'ús (de docent a esportiu)
d'un edifici existent al carrer Manso, 24-28, composat
de PB+4PP i coberta plana, amb un local en planta
baixa (que no forma part d'aquesta actuació), un
passatge de pas en planta baixa.

Conca, 32

nova construcció d'un edifici plurifamiliar amb 13
habitatges, 16 places d’aparcament i piscina
comunitària.

Sant Pere d'Abanto, 11

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, de
PB+4, amb la planta baixa desdoblada en altell, i una
planta soterrani per a aparcament, per a un total de
19 habitatges i 1 local, 15 places d'aparcament per a
cotxes i 3 trasters.

Pl. Catalunya, 10

Reforma i canvi d'ús d'oficina a ús residencial (hotel
4*S)
d'un
edifici
existent,
composat
de
3PS+PB+5PP+Àtic reculat+torre, amb front a Pl
Catalunya, 10-11 i Pg. Gràcia, 1. 238 places
hoteleres distribuïdes en 119 habitacions amb piscina
i instal·lació.

Grau, 73

Modificació del projecte consistent en la redistribució
general de tots els espais amb reducció del nombre
d'habitatges, la modificació global de les façanes, i el
canvi d'ús a habitatges dels locals.

Bolívia, 33

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres, de PB+8 per a un total de 40 habitatges de
protecció oficial (3 en planta baixa desdoblats en
altell, 5 per planta pis i 2 a planta 8 de tipus àtic) i 1
local comercial, i 3 plantes soterrani.

Escoles Pies, 48

Reforma d'un edifici d'habitatge unifamiliar amb canvi
d'ús a escola bressol de planta baixa i planta primera.
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Pg. de Colom, 26

Reparació del revestiment de morter del balcó de la
planta 1ª de la façana del c/ Anselm Clavé així com la
substitució del paviment i impermeabilització en un
edifici situat al pg. Colom 26 corresponent a l'
Aquarterament del Gobern Militar de Barcelona.

Cucurulla, 5

Divisió en dos d'un habitatge de la planta segona (
corresponent a una tercera alçada) en un edifici entre
mitgeres de PB+ Pral+ 3PP, amb qualificació
urbanística 12b , pertanyent a l' entorn B del c/ Arcs
5-7 i c/ Cucurulla 4-6.

Montserrat, 5

Projecte per a la rehabilitació integral d'edifici
plurifamiliar amb canvi d'ús del local de planta baixa
creant un habitatge nou. Partint de 4 habitatges i 1
local i resultant 5 habitatges en total. Edifici situat al
carrer Montserrat.

Bda. Sant Miquel, 2

Rehabilitació de la barana del terrat per la seva part
interior i pintat dels elements metàl·lics, en un edifici
catalogat C i dintre d'un entorn B.

Pg. Joan Borbó Comte de
Barcelona, 27

Rehabilitació integral i canvi d'ús d'edifici docent a
plurifamiliar resultant 9 habitatges i un local sense ús
concret. Edifici entre mitgeres situat al Passeig Joan
de Borbó, 27 i carrer Mar, 54 format per PS+PB+7PP,
amb qualificació urbanística B.

Portaferrissa, 13

Projecte per les obres d'arranjament, amb mitjans
auxiliars, de la cornisa i ampit de coberta en un
edifici amb qualificació urbanística 12b i protegit amb
nivell B.

Ptge. Calafell, 18

Construcció d'edifici entre mitgeres destinat a 2
habitatges.

Av. Tibidabo, 31

Reparació tanca exterior solar.

Av. Tots Sants, 18

Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, resultant una
edificació de planta baixa destinada a traster, planta
primera destinada a porxo i planta segona on es
desenvolupa l'habitatge, amb un total de 121,00m2
de superfície construïda.

Pelfort, 27

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat de planta
baixa i dues plantes pis, amb un total de 531,49m2
construïts i una piscina de 33,47m2, amb dues places
d'aparcament.

Via Augusta, 240

Rehabilitació façanes Villa Mayfair, amb ajut de
bastida tubular metàl·lica situada en interior de
parcel·la.

Lázaro Cárdenas, 1

Reforma i canvi d'ús de local per destinar-lo a
habitatge de 294,92 m2 de superfície construïda .
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Providència, 67

Legalització de la segregació de l'habitatge existent al
2n, de 130m2 construïts, en dos: un de nova creació
(2n 1a) de 52,16m2 útils i un d'existent (2n 2a) de
58,98m2 útils, en un edifici en cantonada entre
mitgeres de PB+2PP.

Santa Rosa, 17

Legalització d'ampliació de volum, i enderroc i nova
construcció de part dels sostres existents, per
habitatge en construcció.

Mare de Déu de la Salut, 32

Canvi d'us de local en PB i altell (163,99 m2
construïts) en edifici de PB+4, a habitatge nou de
(125,02 m2 útils i 118,46m2 utils pati).

Gabriel Miró, 9

Reparació i pintura de la façana principal amb
instal·lació de bastida tubular metàl·lica sense
ocupació de la via pública, en un edifici catalogat C.

Mercaders, 10

Substitució de xarxa de sanejament horitzontal en
planta baixa afectant a espais comuns , pati i locals a
un edifici de planta baixa , principal i tres plantes pis
situat al c/ Mercaders 10, amb qualificació urbanística
12c i amb catalogació B .

Rambla, 20

Reforma exterior de la façana de l'establiment,
substitució de les portes d'accés i del rètol
identificador de l'activitat de restauració. Edifici
catalogat per patrimoni amb nivell C (id:659), amb
una qualificació urbanística 12c del PGM.

Sant Pere Més Alt, 19

Rehabilitació de pati interior d'edifici situat al c/ Sant
Pere Més Alt, 19. L'emplaçament de referència té dos
qualificacions urbanístiques, de zona de cas antic
medieval (clau 12c) i de transformació de l'ús
existent a equipament comunitari (17/7-1).

Santa Otília, 5

Construcció d'edifici plurifamiliar aïllat, format per 5
habitatges, 5 places d'aparcament i 5 trasters.

Marques de Foronda, 31

Legalització de les obres realitzades sense llicència
del volum soterrat en zona de llindes a la parcel·la 'I'
del núm. 31 del c/ Marquès de Foronda.

Concili de Trento, 330

Instal·lació d'un ascensor a l'exterior de l'edifici, i
construcció de passera d'accés al nucli existent, amb
la finalitat de millorar l'accessibilitat a l'edifici. El
carrer del Concili de Trento, esta format per blocs
plurifamiliars aïllats.

Camí de Lliçà, 38

Ampliació en alçada d'habitatge unifamiliar aïllat
resultant una edificació de planta soterrani, baixa,
primer i segon pis, amb un total de 521,74m2 de
superfície construïda.

Can Ràbia, 15

Construcció d'una piscina de 3,40x5,34 m de làmina
d'aigua i 80 cm de profunditat construïda en la
terrassa de la planta coberta de l'edifici plurifamiliar.
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Concili de Trento, 42

Canvi d'ús de 2 locals comercials en el primer pis
d'un edifici d'habitatges de protecció oficial i
convertir-los en 2 habitatges respectivament. Sup.
construïda de cada local 56,06 m2.

Pujades, 59

Legalització d'una reforma d'una nau industrial amb
increment de sostre.

Trinxant, 94

Nova construcció d'edifici plurifamiliar amb 17
habitatges i 14 places d'aparcament, situat al carrer
Trinxant, núm. 94-96 cantonada amb el carrer Coll i
Vehí, núm. 114.

Juan de Sada, 22

Construcció d'un Centre d'Atenció Primària compost
de:
planta
Soterrani
(àrea
personal,
d'emmagatzematge i instal·lacions) de 353,05 m2 de
superfície construïda, planta Baixa (àrea entrada,
àrea administrativa i àrea atenció no programada)
amb 366,50 m2.

Monturiol, 23

Construcció d'edifici de planta baixa i quatre plantes
pis.

Chapí, 46

Les obres consisteixen en l'enderroc de petites
construccions de planta baixa ubicades a les finques
situades al carrer Chapí, número 46-52 i al carrer del
Vent, número 5-7; 9 i 9.B, per a la posterior execució
d'edifici plurifamiliar d'obra nova.

Pl. Clementina Arderiu, 4

Instal·lació d'un ascensor a l'exterior de l'edifici.

Av. Mare Déu de
Montserrat, 27

Obra de nova planta per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa amb altell
i quatre plantes pis amb un total de cinc habitatges i
un local comercial.

Pg. de Gràcia, 96

Obra major de segregació de l'antic local de Vinçon
just per límit de les parcel·les de Pg. de Gràcia 96 i
Pau Claris 175 a interior d'illa, i de reforma del local
corresponent a Pg. de Gràcia (Pb, Ppral i cos interior
illa).

Pg. de Gràcia, 74

Substitució dels graons de marbre de l'accés de
planta baixa i de l'aparador per peces idèntiques a les
originals.

Massens, 42

Nova construcció d'un edifici plurifamiliar, format per
PB+2PP+PC, per 2 habitatges i 2 places de cotxe.

Maria Aguiló, 109

Legalització d'obres en habitatge existent.

Freser, 60

Canvi d'ús de 2 locals comercials en planta baixa per
a la implantació de 2 nous habitatges.
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Maria Aguiló, 50

Reforma i ampliació d'edifici existent amb la reforma
de 2 locals, reforma de 4 habitatges i creació de 2
habitatges nous.

Comte Borrell, 159

Construcció d'un edifici d'obra nova en la cantonada
dels carrers Consell de Cent amb Comte Borrell
compost per dues plantes soterrani destinades a
aparcament (22 places), planta baixa amb altell
destinada a equipament (Escola Bressol) i sis plantes
pis.

Volta d'en Colomines, 2

Reforma interior de local per a implantació d'una
activitat de comerç alimentari en edifici entre
mitgeres al carrer Volta d'en Colomines, 2 fent
cantonada amb el carrer de la Bòria, 20-22 i el carrer
de
Sant
Ignasi,
1-1B,
format
per
PB+P.ent+Ppal+3PP+P.A.

Carme, 40

Actuacions interiors i exteriors en local per a la
implantació d'una activitat de bar-restaurant amb
cuina. Edifici protegit per patrimoni amb nivell C
(id:341) que forma part del Conjunt del Carrer del
Pintor Fortuny (urbanització del Carme i Elisabets).

Santapau, 22

Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres,
de planta baixa i dues plantes pis.

Pelai, 52

Divisió d'habitatge en dos a les entitats 2º1ª, 2º2ª,
3º1ª i 3º2ª i divisió amb canvi d'ús de docent a
habitatge a les entitats 1º1ª i 1º2ª . Els habitatges
resultants i la seva sup. útil són: 1ºA (71,60m2),
1ºB(61,00m2), 1ºC(68,10m2), 1ºD(70,20m2), 2ºA
(7
Implantació de mòduls prefabricats de l'equipament
provisional d'ús docent de la nova Escola Sagrera (2
fase).

Berenguer de Palou, 68

Pedró de la Creu, 1

Rehabilitació integral d'un edifici existent amb canvi
d'ús i augment del nombre d'habitatge. L'edifici es
desenvolupa en planta baixa, planta pis i planta
coberta. El nombre total d'habitatges en l'edifici es de
quatre (4).

Balmes, 248

Construcció d'edifici d'habitatges de planta soterrani
aparcament i trasters, planta baixa i altell accés i
local comercial, planta primera, segona, tercera,
quarta i cinquena amb dues habitatges per planta
amb un total de 10 habitatges.

Iradier, 38

Instal·lació d'ascensor en habitatge unifamiliar aïllat.

Can Ros, 20

Reforma puntual d'edifici de P. baixa i 4 plantes pis,
que forma part del conjunt d'habitatges anomenat
Vivendes del Congrés, per a la instal·lació d'un
ascensor adossat a la seva façana posterior.
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Balmes, 315

Projecte de canvi d'us d'oficina a habitatge en planta
entresol 2ª de 64,30 m2, traster de 9,85 m2 vinculat
a l'habitatge i vestíbul previ de 4,95 m2 de superfície
útil en un edifici de 22 habitatges amb una densitat
màxima de 37 habitatges.

Carrencà, 22

Rehabilitació de piscina existent.

Rda. General Mitre, 216

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el Pral. 1a A com habitatge
de nova creació de 66,27 m2. construïts i el Pral. 1a
B com habitatge usat de 59,33 m2.

Balmes, 177

Divisió dels habitatges 5é1ª i 5é 2ª en habitatge
actual 5è 1ª de 187,79 m2 , distribuïdor accés
4,20m2, habitatge nou 5è 2aA de 77,21 m2 i
habitatge nou 5è 2aB de 92,66 m2 de superfície
construïda en un edifici 21 habitatges amb una
densitat màxima de
Reparació de façana principal amb muntatge de
bastida tubular d'edifici unifamiliar que consta de
PB+1PP, d'acord amb el que s'especifica a la
documentació adjunta amb segells d'inspecció
municipal de data de 19 d'Octubre de 2016.

Sant Salvador, 18

Fraga, 2

Projecte Bàsic de la rehabilitació integral de la masia
de Ca l’Estruch, la construcció de nous habitatges,
aparcament i intervenció en la mitgera al carrer
Fraga al barri de Sant Andreu del Palomar.

Grassot, 89

Rehabilitació integral, incloses façanes, d'un edifici
disconforme existent de PB+4PP+coberta per obtenir
un edifici restaurat de PB amb 1 oficina, 4 PP amb 7
habitatges reformats i 1 habitatge nou, i terrat.

Mare de Déu del Coll, 90

Rehabilitació integral d'edifici de planta baixa i ús
local, situat entre mitgera, consistent en l'adició de
dues plantes i canvi d'ús a habitatge unifamiliar que
constarà de PB+2PP i una superfície útil total de
92,10m2.

Providència, 123

Canvi d'us de local en PB (189,75 m2 construïts,
119,24 m2 de pati ) en edifici de PB+3, a habitatge
nou de (129,68 m2 útils i 119,24m2 útils pati).

Diputació, 422

Enderroc d'un edifici entre mitgeres de PB+3PP, de
615,00m2 construïts, destinat a ús comercial (PB) i
habitatge (les P Pis). L'enderroc es realitzarà amb
mitjans mecànics i manuals. Els fonaments no són
objecte de la demolició.

Mare Déu de Lorda, 3

Construcció d'una nova escala d'evacuació exterior,
com element auxiliar d'un edifici existent de planta
baixa i quatre plantes pis, del col·legi Santíssima
Trinitat de Barcelona.
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Diputació, 420

Enderroc d'un edifici entre mitgeres de PB+2PP, de
476,00m2 construïts, destinat a ús comercial (dos
locals a PB) i habitatge (dos P Pis). L'enderroc es
realitzarà amb mitjans mecànics i manuals. Els
fonaments no són objecte de la demolició.

Petxina, 4

Actuació de rehabilitació en façana principal, amb
instal·lació de bastida, enderroc dels trasters de
coberta, i reparacions d'humitats a l'interior de
l'edifici. L'edifici té una qualificació urbanística 12b
casc antic de conservació del centre històric.

Rambla, 129

Projecte per la restauració d'un moble protegit en
façana i reforma interior amb canvi de distribució
d'un local emblemàtic situat en la planta baixa d'un
edifici entre mitgeres, amb qualificació urbanística
12b, dins del PERI BA188.

Pl. Palau, 9

Reparació puntual de la cornisa de la façana del
carrer Malcuinat, amb instal·lació de bastida. L'edifici
té una qualificació urbanística 12c, zona casc antic
medieval, afectada pel PERI del Sector Oriental. La
finca esta catalogada amb nivell C.

Rambla, 89

Projecte de reforç estructural de les Plantes
Soterrani, Baixa i Entresol de l'edifici, amb instal·lació
d'un ascensor que comunica la Planta Soterrani i
Baixa del local. Edifici protegit per patrimoni amb
nivell C (id:319), inclòs al Conjunt de la Rambla

Comtessa de Sobradiel, 1

Legalització de divisió d'habitatge en dos de l'entitat
principal 2ª d'edifici plurifamiliar situat al Carrer
Comtessa
de
Sobradiel,
1
format
per
PB+Pent+Ppral+3PP, amb qualificació urbanística
12b i catalogació de Patrimoni nivell C. Casa Joan
Font.

Viriat, 37

Construcció
d'edifici
destinat
a
residència
d'estudiants, amb 2 plantes soterrani destinades a
aparcament per a 22 places d'aparcament per a
cotxes, 20 de motos i 110 per a bicicletes, a més de
3 zones de càrrega i descàrrega.

A Zona Franca, 81

Construcció d'edifici destinat a centre
mercaderies, consistent en nau diàfana
per a oficines i serveis, molls de càrrega i
i zona d'aparcament, edificacions
aparcament per a 162 vehicles.

E Zona Franca, 41

Construcció d'edifici de PB+2 destinat exclusivament
a garatge aparcament, dins el recinte industrial de
Nissan, amb 636 places per a cotxe distribuïdes a raó
de 159 a cada planta, inclosa PB i coberta, en una
superfície de sostre total de 11.909,73m2.

logístic de
amb espais
descàrrega,
auxiliars i
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Balmes, 358

Divisió de l'habitatge en planta Principal 3ª en
habitatge nou principal tercera A de 61,72 m2 i
habitatge usat principal tercera B de 70,60 m2 de
superfície construïda en un edifici amb 23 habitatges
amb una densitat màxima de 47 habitatges.

Sant Elies, 11

Reforma, segregació i canvi d'ús de local en un
habitatge i una oficina en un edifici plurifamiliar entre
mitgeres sense afectar l'estructura de l'edifici.
L'habitatge resultant es el Baixos 91A de 69,49 m2
construïts i l'oficina Baixos 91B de 23,88 m2.

Moianès, 50

Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge.

Rector Ubach, 25

Segregació d'una part de local existent i canvi d'ús
per a convertir-lo en habitatge amb el resultat d'un
habitatge de 191,21 m2 en planta baixa i planta altell
i un local de planta soterrani, planta baixa i planta
altell de 134,58 m2 de superfície.

Pl. Santa Madrona, 1

Rehabilitació de les façanes, pati interior i coberta
d'un edifici plurifamiliar en cantonada.

Rambla, 124

Obres de rehabilitació integral i canvi d'ús de la finca
de La Rambla nº 124, formada per S+PB+EN+PRAL+
4 pisos, per a destinar-la a local comercial.

Peronella, 21

Obres de reforma per adequar la planta quarta d'un
edifici entre mitgeres a l'ús d'habitatge, amb una
superfície construïda de 85,48 m² i 74,34 m² útils.
L'habitatge serà complert amb una sala-menjador,
una cuina, una habitació doble i un bany.

Jaume Roig, 14

Enderroc parcial de la planta segona (volum construït
sobre la coberta) en un habitatge unifamiliar entre
mitgeres.

Copèrnic, 69

Reforma interior i canvi d'ús d'un local a habitatge.
L'habitatge resultant es el Baixos 3a amb una
superfície construïda de 139,75 m2.

Sant Jordi, 15

Rehabilitació d'elements comunitaris i del les lloses
de balcons, per l'existència de fissures i esquerdes
que poden afectar l'estructura dels mateixos.

Duquessa d'Orleans, 16

Reforma interior i canvi d'ús d'un local a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant es el Baixos amb una superfície construïda
de 91,59 m2.

Av. Rio de Janeiro, 56

Reforma interior vestíbul i en edifici d'oficines aïllat.

Camí Mas Sauró, 3

Construcció
d'habitatge
unifamiliar
de
planta
soterrani, baixa i primer pis, amb un total de
202,27m2 de superfície construïda.
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Aragó, 154

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge
d'una entitat situada a la planta primera (pis primer o
primera planta alta) porta 1a: 1-1a considerat nou
(sup. construïda 60,90 m²).

Viladomat, 106

Legalització d'una segregació i canvi d'ús d'una
entitat destinada a habitatge, situada a la planta
quarta (pis quart o quarta planta alta), entitat 4-1a
(sup. construïda 62,13 m²).

Ausiàs Marc, 37

Substitució d'un conducte d'extracció de fums situat
al pati de ventilació de l'edifici, amb calaix d'obra, per
un metàl·lic, a un edifici catalogat individualment
amb nivell "b". Casa Tomas Roger.

Ausiàs Marc, 16

Reforma interior de dos habitatges existents: entitat
situada a planta principal (pis primer o primera
planta alta), porta 1a (sup. construïda 205,88 m²) i
entitat situada a planta primera (pis segon o segona
planta alta), porta 1a.

Pg. Sant Joan, 4

Ampliació de plantes pis en edifici existent fins
fondària edificable i remunta d'un pis (amb actuació
estructural).

Ptge. Piquer, 13

Remunta d'una planta en habitatge unifamiliar.

Lope de Vega, 60

Formació d'un nou habitatge a partir de dividir un de
duplex ja existent.

Pl. Mercadal, 3

Obres de reforma i ampliació de l'habitatge ubicat a
la planta primera d'un edifici entre mitgeres, amb la
construcció d'un nou traster a la planta coberta
(segona), i reforma del pati de planta baixa amb
l'enderroc parcial d'una construcció existent.

Gravina, 8

Reforma de la finca del carrer Gravina número 8 amb
augment del nombre d'habitatges.

Gran de Gràcia, 18

Reforma interior d'oficina bancària La Caixa, de
888,86 m2 en PB i PS, amb adaptació dels rètols de
façana.

Pomar, 12

Reforma d’habitatge unifamiliar de planta baixa i
planta pis amb la recuperació del pati posterior,
rehabilitació
façana
principal
i
nova
impermeabilització de la coberta.

Salvà, 13

Reforma interior de l'habitatge planta pis i del local
de planta baixa i planta entresòl i rehabilitació de la
coberta.

Sant Medir, 10

Reforç dels forjats per tal de consolidar l'estructura
horitzontal en un edifici plurifamiliar catalogat C.
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Trobador, 41

Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

Rda. General Mitre, 29

Reforma i canvi d'ús de d'unes
part de la planta baixa i tota la
edifici d'habitatges en dos locals
m2 construïts en planta baixa
planta entresol.

Balmes, 305

Canvi d'ús d'oficina a habitatge de l'entresol 4a, amb
un total de 84,80m2 construïts.

Roman Macaya, 7

Reforma i canvi d'ús d'edifici a hotel de 5 estrelles,
en edifici de planta semisoterrani, planta baixa i dues
plantes pis amb una superfície total construïda de
970,81m2, i una piscina de 36m2 de sup. construïda.

Torre d'en Damians, 28

Segregació d'una entitat amb ús de local en dues
entitats: un habitatge de 46,60 m2 de superfície útil i
un local interior de 124,40 m2.

Av. Diagonal, 512

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines en tres
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son el Pral. A de 263,40 m2
construïts, el Pral. B de 130,05 m2 i el Pral. C de
140,87 m2 construïts.

Anglí, 69

Reforma d'edifici existent per donar compliment a la
sentència nº 141 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

Torrent de l'Olla, 49

Legalització de canvi d'ús a planta entresòl (1r) de
comercial a oficines i segregació de l'habitatge dúplex
al 3r i àtic (4t i 5è reals)de 183,3 m2 construïts, en
dos habitatges: Un de nova creació (àtic o 5è real) de
66,25 m2 útils, i un d'existent.

Canuda, 13

Projecte pel canvi d'ús a habitatge (sup. útil 93,43
m2), amb modificació de la distribució i sense
afectació estructural, en l'entitat situada en el pis
tercer, porta primera (cinquena planta sobre rasant)
d'un edifici entre mitgeres.

Pg. de Gràcia, 114

Obra major per la divisió en 2 habitatges d'un
existent, a la planta segona (4t sobre PB).

Muntaner, 515

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant es el 1er de 133,09 m2 construïts.

Sant Elies, 21

Reforma i canvi d'ús de dos oficines a dos habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. Els habitatges
resultants son el 3er 3a i 5è 3a de 82,29 m2
construïts.

oficines que ocupen
planta entresol d'un
de 85,11 m2 i 31,84
i 16 habitatges en
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Breton de Los Herreros, 27

Reforma interior general i canvi d'ús d'industrial a
habitatge d'un edifici existent entre mitgeres i
disconforme que consta de 2PSot+PB+4 en zona de
qualificació urbanística 12. S'obtindran 8 habitatges
de nova creació, un local comercial i 8 trasters.

Pl. Universitat, 5

Divisió en dos del 2º 1º i reforma sense afectació
estructural. Edifici amb clau 12b, afectat pel PERI del
Raval i per l'Ordenança de rehabilitació i millora de
l'Eixample de Barcelona. Inclòs als conjunts B de
conservació de l'Eixample, i al C Especial.

Pl. Sant Josep Oriol, 2

Adequació interior i d'accés d'un local sense ús en
planta
soterrani,
situat
en
edifici
qualificat
urbanísticament amb clau 12b, zona de casc antic de
conservació del centre històric. L'edifici esta catalogat
amb nivell C, i es troba inclòs en el conjunt.

Bou de Sant Pere, 15

Legalització de remunta en habitatge unifamiliar
existent. L'edifici té una clau urbanística 12c, zona de
casc antic medieval, afectat pel PERI del Sector
Oriental. L'habitatge resultant consta de planta baixa
amb l'accés i 3 plantes pis.

Jonqueres, 18

Canvi d'ús de la entitat 7C, d'oficina a dos habitatges,
un façana al C/Trafalgar i l'altre al C/Jonqueres.
Edifici protegit per patrimoni amb nivell B i part del
Sector de Conservació de l'Eixample amb un nivell B i
del Conjunt Especial de l'Eixample.

Montcada, 20

Projecte per les obres d'adaptació d'un local a l'ús
comercial, amb canvi de distribució i tractament dels
buits de façana, en un edifici entre mitgeres dins del
PERI BA189, protegit amb nivell B.

Cardenal Casañas, 6

Projecte d' obres que comporta l' execució d' un local
per l' ubicació d' una nova estació transformadora de
630KVA sota la rassant del terreny amb accés directe
a via pública a traves d' un dels forats arquitectònics
situat a la planta baixa.

Av. Portal de l'Àngel, 7

Reforma i canvi d'ús passant de 3 oficines a 3
habitatges a la planta sobreàtic d'edifici entre
mitgeres situat a l'Avinguda Portal de l'Angel, 7
cantonada carrer Canuda, 28-32 format per
PB+PAlt+Ppal+4PP+Pàtic+Ps.àtic,
qualificació
urbanística 12b.

Gran de Gràcia, 61

Reparació de façana principal catalogada B amb
muntatge de bastida tubular d'edifici plurifamiliar que
consta de PB+4PP, d'acord amb el que s'especifica a
la documentació adjunta amb segells municipals data
de 2-11-2016.
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Bailèn, 189

Construcció edifici nova planta entre mitgeres PB+1
per Santa Eulàlia i PB+4 per Bailèn per a programa
10 habitatges, compost de 2 PS amb 17 places
aparcament i 17 trasters; PB amb 2 habitatges
dúplex i 1 local comercial; 4 PP amb 2 habitatges per
replà.

Via Augusta, 176

Rehabilitació de façanes amb bastida en edifici
catalogat.

Plató, 21

Enjardinament i reorganització dels espais exteriors
del recinte, pèrgola, murs perimetrals i façanes.

Margarit, 42

Rehabilitació façanes principal i posterior en edifici
d'habitatges.

Canonge Pibernat, 7

Canvi d'ús d'oficines per a la formació de 2
habitatges en un edifici plurifamiliar entre mitgeres
Salvador&Teresa@coac.net.

Edison, 16

Reforma d'edifici amb actuacions en façanes, interior
d'escala, incorporació d'ascensor, reforma interior de
cinc entitats amb canvi de distribució i intervenció
estructural.

Balcells, 9

Rehabilitació d'edifici unifamiliar entre mitgeres amb
augment de volum que consta de Pb+1PP.

Santander, 50

Reforma interior d'edifici industrial per encabir-hi un
centre d'operacions logístiques d'ambulàncies.

Mallorca, 589

Divisió d'un habitatge existent en dos, reformant els
resultants i modificant distribució.

Independència, 372

Enderroc d'edifici existent. Enderroc d'edificació entre
mitgeres amb planta baixa, dos plantes pis i planta
coberta amb caixa d'escala i una petita edificació
auxiliar. La façana principal a carrer es manté.
Canvi d'ús de local a habitatge i adequació del local
situat a l'entitat Baixos 1a.

Nació, 54
Z Zona Franca, 23

Construcció d'una nau de 10,0 x 14,0 metres per
ubicar-hi un taller mecànic per a camions.

E Zona Franca, 41

Construcció d'una nau de 10,20 x 6,30 metres
annexada a la nau principal existent per ubicar el nou
túnel de calibratge de la fàbrica Nissan.

Aragó, 116

Reforma per a la segregació d'un local en dos i canvi
d'ús d'un d'ells a habitatge, amb unes superfícies
útils de 50,35m2 (Ent-2a A / habitatge) i 18,35m2
(Ent-2a B / local).

Provença, 385

El projecte proposa la reforma i canvi d'ús d'un local
situat en la planta sobreàtic porta 2a a habitatge,
amb una superfície útil de 71,27m2 amb modificació
de les fusteries de façana.
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Consell de Cent, 331

Legalització i canvi d'ús d'una entitat amb ús oficina,
situtada a la planta primera (pis segon o segona
planta alta), porta 1a, a habitatge: 1-1a (Sup.
Construïda 189,10 m²).

Balmes, 45

Obra major de rehabilitació de l'edifici amb augment
del nre. d'habitatges, obtenint-ne un total de 13: 2 a
Pl. Ent. i 3a, i 3 a Pl. Pral., 1a i 2a. La intervenció
inclou l'enderroc dels volums disconformes existents
a PC i a patis.

Comte d'Urgell, 80

Obra major de remunta de 4PP sobre edifici de
PB+2PP entre mitgeres, per a la formació de 7
habitatges, un dels quals del tipus dúplex (6è2a).

Balmes, 54

Reforma per a la divisió de l'habitatge situat en la
planta segona porta primera (pis quart o quarta
planta alta) en dos habitatges (2n-1aA amb 45,80
m2 útils i 2n-1aB amb 95,05 m2 útils).

Sardenya, 397

Reforma interior d'entresòl, porta 4a (104,77m2
construïts) (P1) en edifici de PB+8, per al canvi d'ús
d'oficina a habitatge nou de (60,06 m2 útils), oficina
(28,81 m2 útils) i zones comunes-vestíbul previ (3,50
m2 útils).

Actor Morano, 6

Reforma de piscina amb reducció de superfície.
superfície piscina existent: 10,00 x 4,30 = 43,00m²
superfície piscina nova 4,00 x 4,00 = 16,00m.

Santa Joana d'Arc, 33

Segregació d'un local en un nou local i un habitatge,
a la planta baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.

Casp, 27

Obra major per a la millora de l'accessibilitat i de la
visitabilitat del temple del Sagrat Cor de Jesús:
substitució dels tres graons existents a l'accés
esquerra per dues rampes, i substitució del segon
cancell de fusta existent per separadors de vidre.

Josep Finestres, 6

Consolidació fonaments.

Santa Coloma, 3

Reforma d'edifici entre mitgeres de PB+2P, per tal de
realitzar el canvi d'ús d'oficines a habitatge
unifamiliar. Legalització de diverses obres realitzades
a l'edificació. El programa funcional és de garatge en
PB de 67,80 m² construïts, i un habitatge.

Rbla. Fabra i Puig, 78

Obres de reforma (reforç) estructural i legalització de
la modificació de la distribució de dos locals en Planta
baixa que s'uneixen, amb una superfície construïda
total de 150,00 m².

Gran de La Sagrera, 143

Canvi d'ús de local comercial en planta baixa amb
altell en habitatge.
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Pla. Palau, 8

Projecte per les actuacions puntuals d'arranjament de
les lesions existents en la façana (cornisa, llindes,
balcons i jàssera de la planta baixa) en un edifici
entre mitgeres, amb qualificació urbanística 12c, dins
del PERI BA189 i catalogat amb nivell C.

Via Laietana, 56

Recuperació de la imatge original de la cantonada en
l’àmbit de façana planta baixa de l'edifici situat a Via
Laietana, 56 cantonada amb el carrer Jonqueres,1-3
format per PB+Pent+Pppal+4PP, amb qualificació
urbanística 13a.

Plta. Montcada, 7

Reparació puntual de motllura de balcó de la façana
principal, a nivell de planta entresòl, d'edifici situat a
Plta. De Montcada, 7. L'emplaçament de referència té
qualificació urbanística de zona de cas antic medieval
(clau 12c(p).

Correu Vell, 12

Projecte per l'arranjament del balcó de la planta
segona, amb mitjans auxiliars, d'un edifici amb
qualificació urbanística 12b i catalogat amb nivell B.

Via Laietana, 22

Reforma de l'accés per millorar l'accessibilitat a local
baixos 1ª d'edifici situat al c/ Via Laietana, 22.
L'emplaçament
de
referència
té
qualificació
urbanística de zona en densificació urbana intensiva
(clau 13a) i resta inclosa dins el PERI del Sector.

Escudellers, 31

Modificació de tancament exterior, canvi del rètol
identificador i reforma interior sense afectació
estructural de local baixos 3ª d'edifici situat al c/
Escudellers, 31. L'emplaçament de referència té
qualificació urbanística de zona de cas antic.

Via Laietana, 24

Reparació d'una esquerda vertical situada en la
cantonada esquerre entre la façana principal i la
paret mitgera en un edifici amb qualificació
urbanística 13a, dins del PERI BA189 i catalogada C.

Ferran, 36

Reforma exterior de la façana de l'establiment
d'activitat de venta de roba esportiva. Edifici protegit
per patrimoni amb nivell B (id:626), inclòs al Conjunt
del Carrer Ferran i Passatge del Crèdit i al Conjunt
Especial del Sector de la Muralla Romana.

Rambla, 108

Neteja i consolidació del revestiment i les cornises en
les dues ultimes plantes de la façana en edifici situat
al carrer Rambla, 108 format per Psot+PB+5PP, amb
qualificació urbanística 12b. Catalogació individual de
Patrimoni, nivell C.

Rambla, 140

Reforma exterior de la façana de l'establiment
d'activitat de venta de roba. Edifici protegit per
patrimoni amb nivell C, inclòs al Conjunt de la
Rambla i a l'Entorn de la Rambla 129, ambdós
protegits per patrimoni amb un nivell B.
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Pl. Sant Josep, 18

Legalització d'obres per a la implantació d'una
activitat de venta i exposició de productes cosmètics
en local en edifici plurifamiliar amb façana a Rambla,
85, Ptge. d'accés als Porxos de la Boqueria i al carrer
Petxina,2. Edifici format per PB +P. Ent.+P. Pp.

Manresa, 4

Consolidació estructural i rehabilitació de patis i
coberta d'edifici plurifamiliar en cantonada entre el c.
Manresa,
4-6
i
La
Nau,1
format
per
PB+P.ent+P.ppal+4PP. Forma part de la fase 2 de les
obres de rehabilitació integral d'edifici.

Constitució, 85

Edifici plurifamiliar entre mitgeres d'habitatges amb
protecció oficial en règim de cooperativa de cessió
d'ús, compost per planta baixa destinada a un local
comercial, accessos i espais comuns i sis plantes pis
destinades a habitatges, a espais comuns.

Provença, 240

Gran Rehabilitació d'edifici d'habitatges plurifamiliar
entre mitgeres, amb manteniment de façana i
reconstrucció de plantes pis, de PB+5 per a un total
de 15 habitatges i 1 local comercial, i 2 plantes
soterrani, per a 22 places d'aparcament per a cotxes.

Sant Frederic, 5

Reparació d'esquerdes en la façana posterior de
l'edifici que està catalogat nivell C.

Balmes, 266

Reforma de tres oficines per al seu canvi d'ús a tres
habitatges en un edifici plurifamiliar entre mitgeres
amb el resultat de habitatge entl. 1ª de 45,46 m2,
habitatge entl. 2ª de 44,81 m2 i entl. 6ª de 94,37 m2
de superfície construïda.

Pg. Manuel Girona, 65

Reforma i segregació d'un habitatge existent en dos
habitatges sense afectar l'estructura de l'edifici. Els
habitatges resultants son 5er 3a com habitatge
existent de 97,03 m2. construïts i 5er 4a com
habitatge nou de 78,54 m2.

Pomaret, 49

Llicència d'ampliació d'edifici destinat a equipament
esportiu recreatiu per augmentar la superfície del
vestuari i de les dues sales esportives, així com
millorar l'accessibilitat, resultant un edifici de planta
soterrani, planta baixa i tres plantes.

Ctra. Observatori Fabra, 27

Rehabilitació,
condicionament
l'Observatori Fabra.

Ferran Puig, 32

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar de planta
soterrani, planta baixa, planta primera i planta
segona.

Balmes, 318

Canvi d'ús d'estudi professional a habitatge i
modificació de la distribució amb 184,27 m2 de
superfície construïda en un edifici amb 23 habitatges
i una densitat màxima de 74,00 habitatges.
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Praga, 33

Canvi d’ús de local comercial a habitatge a la planta
baixa d'edifici plurifamiliar, sense intervenció en
l'estructura existent.

Llibertat, 39

Canvi d'us de local en PB (78,25 m2 construïts, 57,96
m2 de pati i 23,25 emmagatzematge al pati ) en
edifici de PB+4, a habitatge nou de (71,74 m2 útils i
84,59m2 útils pati).

Dante Alighieri, 66

Rehabilitació
mitgeres.

Torrent de l'Olla, 106

Reforma interior de 5 habitatges en edifici existent de
PB+Ppal+4 i catalogat C per a crear dos habitatges
dúplex: 4t 1a (abans 3r3 i 4t1) de 92,56m2 útils i 4t
2a (abans 3r2,4t2 i 4t3) de 130,92 m2 útils.

Pg. Maragall, 263

Canvi d'ús d'oficina a habitatge en la planta entresòl
3ª d'edifici plurifamiliar alineat a vial.

Font de Canyelles, 27

Instal·lació d'ascensor exterior
existent, destinat a escola.

Còrsega, 242

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la
planta quarta porta primera (pis sisè o sisena planta
alta) en dos habitatges (4t-1aA amb 40,20 m2 útils i
4t-1aB amb 47,13m2).

Rosselló, 436

Obra major consistent en el canvi d'ús de l'oficina
situada al Pral. 2a a habitatge (de 58,13 m2 útils).
No hi haurà afectació d'estructura ni de façanes.

Alcolea, 81

Remunta sobre en un habitatge unifamiliar entre
mitgeres.

Provença, 139

Canvi d'ús d'una entitat actualment destinada a
oficina a habitatge, a la planta en-6a (primera planta
alta de l'edifici) amb una superfície construïda de
66,25 m².

Casanova, 182

Reforma per la divisió de l'habitatge situat en la
planta quarta porta primera (pis sisè o sisena planta
alta) en dos habitatges (4t-1aA amb 47,47 m2 útils i
4t-1aB amb 58,49 m2 útils).

Av. Diagonal, 423

Rehabilitació de façanes principal, posterior i pati
lateral, instal·lacions i elements puntuals de l'edifici
Casa
Sayrach.
Edifici catalogat nivell B.

Bruc, 91

Subdivisió de l'habitatge 3r en dos habitatges (3r1a i
3r2a). habitatge situat en el 4t pis o 4a planta alta .

Casanova, 26

Legalització de l'altell de 35,15m2 útils en local de
planta baixa.
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Pau Claris, 72

Obra major consistent en el canvi d'ús de l'entitat 3r.
1a. a habitatge, i en la modificació de les
delimitacions entre les portes 1a i 2a i de les
distribucions interiors, obtenint 2 habitatges: 3r.1a.
de 154,04 m2 útils a façana principal.

GV Corts Catalanes, 637

Subdivisió habitatge 3r en dos habitatges (3r1a i
3r2a) i rehabilitació de façana posterior del mateix.

GV Corts Catalanes, 282

Rehabilitació de pati i vestíbul, indicant els treballs
necessaris per a assegurar la durabilitat i seguretat
dels elements constructius.

Consell de Cent, 179

Obra major consistent en la prolongació de l'edifici
plurifamiliar de PB+3PP existent entre mitgeres fins a
la PE, la remunta de 2P per a la formació de 4
habitatges, la redistribució dels 6 habitatges
existents, la incorporació d'1 habitatge tipus dúplex.

Elkano, 15

Rehabilitació de la façana principal, terrat i del pati
de llums i col·locació d'ascensor en un edifici
catalogat B.

Pg. Andreu Nin, 22

Construcció d'un nou volum de PB+1 que s'annexiona
a l'edifici existent del complex esportiu de Can Dragó,
designat com la FASE 1.

Ca l'Alegre de Dalt, 37

Reparació puntual de gelosia en façana posterior amb
bastida en edifici catalogat C. La qualificació
urbanística és de 18 ( ordenació volumètrica
especifica).

Casp, 176

Segregació d'una entitat situada a la planta principal
(pis segon o segona planta alta) entitat segona, en
dos: pr-2a a, considerat existent (sup. construïda
63,00 m²), i pr-2a b, considerat nou (sup. construïda
54,34 m²).

GV Corts Catalanes, 490

Canvi d'ús de despatx a habitatge.

Entença, 16

Canvi d'ús de tres locals d'oficina a dos habitatges,
situat a la planta entresòl (pis primer o primera
planta alta). En-7a, integrant les portes 6a i 7a (sup.
construïda 67,04 m²) i en-8a (sup. construïda 45,57
m²).

Pg de Gràcia, 42

Obra major de legalització del canvi d'ús de dues
oficines a dos habitatges, obtenint 2on1a (de 82,93
m2 útils) i 2on4a (de 89,32 m2 útils). Sense
afectació d'estructura ni de façana.

Pg. de Gràcia, 42

Obra major de legalització del canvi d'ús de l'oficina
situada a l'entitat 2on 2a a habitatge (de 103,76 m2
útils). Sense afectació d'estructura ni de façana. La
intervenció
inclou
la
restitució
dels
buits
arquitectònics i de les fusteries de la façana.
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GV Corts Catalanes, 637

Canvi d'ús d'una entitat actualment amb ús oficina, a
habitatge, situat a la planta segona (pis tercer o
tercera planta alta), porta única en dos habitatges:
2-1a a, considerat nou (sup. construïda 175,04 m²) i
2-1a b, considerat nou.

Diputació, 304

Reforma i subdivisió habitatge 3r1a, ubicat en el
quart pis, en dos habitatges (3r1aa i 3r1ab).

Aragó, 334

Obra major consistent en la remunta de 2 plantes
sobre un edifici existent de PB+PPral+3PP entre
mitgeres i formant xamfrà, per a la formació de 3
habitatges nous. Instal·lació d'ascensor, rehabilitació
de façanes, mitgeres, vestíbul i escala.

Av. Sarrià, 45

Segregació d'habitatge en 2 prosseguint amb les
directrius de les actuacions anteriors en que el
resultat esdevindrà amb 1 hab. usat i 1 hab. nou
(hab. nou: 5-1 de 82,50m2 sup. útil i hab. existent:
5-3 de 77,66m2 sup. útil).

Av. Sarrià, 45

Segregació d'habitatge en 2 prosseguint amb les
directrius de les actuacions anteriors en que el
resultat esdevindrà amb 1 hab. usat i 1 hab. nou
(hab. nou: 7-1 de 96,11 m2 sup. útil i hab. existent:
7-3 de 101,28 m2 sup. útil).

GV. Carles III, 55

Reforma i canvi d'ús d'oficina a habitatge al pis 1º
1ª.(augment dels habitatges de l'edifici de 36 a 37
unitats).

Av. Sarrià, 45

Segregació d'habitatge en 2 prosseguint amb les
directrius de les actuacions anteriors en que el
resultat esdevindrà amb 1 hab. usat i 1 hab. nou
(hab. nou: 8-2 de 67,76m2 sup. útil i hab. existent:
8-4 de 105,41m2 sup. útil).

Av. Pearson, 22

Projecte de nova planta d'un edifici destinat a centre
infantil d'educació corresponent a la primera fase de
l'ampliació del Col·legi Loreto Abat Oliba. L'edifici
consta d'una superfície construïda de 1132,27m2,
dividida en tres nivells.

Rambla, 128

Reforma de local en Planta Baixa, per l'exercici d'una
activitat de canvi de moneda. Actuacions interiors, de
façana i instal·lació de rètols identificadors. Edifici
protegit per patrimoni amb nivell C (id:989) que
forma part del Conjunt B de la Rambla.

Trav. Gràcia, 43

Reforma i canvi d'ús d'unes oficines a habitatge
sense afectar l'estructura de l'edifici. L'habitatge
resultant es 4a 2a de 92,83 m2 construïts.

Pg. Maragall, 265

Canvi d'ús de despatx a habitatge en la planta
entresòl d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres.
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Carme, 47

Treballs de restauració de la portalada medieval i
porta d'accés principal de l'Institut d'Estudis Catalans
(edifici catalogat A)amb ajuda de bastida tubular.

Sigüenza, 46

Projecte d'Habitatge unifamiliar entre mitgeres de
PB+2 (1 habitatge + garatge).

Arenys, 44

Obra civil necessària per a la instal·lació d'un
ascensor per l'exterior d'un edifici aïllat plurifamiliar.

Mare Déu de Montserrat, 28

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de nova planta,
compost de planta baixa amb altell, quatre plantes
pis i dos soterranis, amb un total de 12 habitatges,
dos soterranis destinats a aparcament amb un total
de 16 places de cotxes i 12 trasters.

Comtal, 18

Execució d' obres per la instal·lació d' un ascensor
hidràulic en l ' ull d' escala existent , amb un
recorregut des de la planta baixa a la planta àtic amb
un total de 6 parades, en un edifici entre mitgeres,
amb qualificació urbanística 12b i 5.

Terrassa, 10

Reforma d'un local per a realitzar un canvi d'ús a
habitatge en edifici existent de PB+2P amb
qualificació urbanística en densificació urbana
intensiva (13a). L'habitatge resultant té 40,80m2
útils en PB, PSot de 49,80m2 i altell no ocupable de
24m2.

Nàpols, 329

Construcció d'un edifici de nova planta per a un
programa funcional de 11 habitatges, compost de PB
amb altell amb 2 habitatges; 4 Plantes Pis amb 2
habitatges per replà, P5 amb 1 habitatge, i terrat
comunitari.

Miquel i Badia, 13

Construcció edifici nova planta amb 2 cotes PB, una
per carrer, programa funcional 8 habitatges, compost
de PS amb 16 places aparcament i 8 trasters
vinculats als habitatges; PB amb 4 habitatges; P1
amb 2 habitatges; P2 amb 2 habitatges, i terrat
comunitari.

Pujades, 279

Construcció d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre
mitgeres de PB+5 al front de Pujades, i de PB+1 al
front de Ptge. Oliver i Maristany, amb 1 planta
soterrani, per a 2 locals comercials, zones comunes i
jardí comunitari a l'interior d'illa; 5 habitatges.

Pau Gargallo, 30

Obres de moviment de terres, excavacions per a
l'execució de fonaments i murs pantalla per a 2
plantes soterrani, incloent desviacions de serveis i
infraestructures soterrades, com a primera fase de la
construcció
d'edifici
destinat
a
residència
d'estudiants.
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Av. Corts Catalanes, 203

Construcció edifici plurifamiliar amb tipologia de torre
compost per dues plantes soterrades destinades a
aparcament, planta baixa palafítica pels nucli d'escala
i instal·lacions i deu plantes pis destinades a
habitatges.

Casp, 1

Construcció d'un edifici d'ús residencial (Hotel 5*)
amb front al carrer Casp 1-13, composat de
4PS+PB+A+7PP (les 3 darreres reculades respecte
l'alineació), amb pas públic en planta baixa que dóna
accés a l'interior d'illa.

Av. Meridiana, 141

Remunta d'edifici existent amb 3 noves plantes
d'habitatges.

Pg. de Gràcia, 27

Restauració de la façana al carrer i la cúpula de
coronament de l'edifici "Casa Malagrida", catalogat
individualment amb nivell "b", i treballs puntuals de
reparació de façana.

Cartella, 88

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres,
de planta baixa, altell i quatre plantes pis per de 10
habitatges, i un soterrani per a set places
d'aparcament.

Aragó, 277

Remunta d'una planta,
col·locació bastida.

Sabastida, 2

Construcció un edifici de planta soterrani destinada a
aparcament, planta baixa, altell per a un local
comercial, i un habitatge i tres plantes pis per a nou
habitatges.

Trav. de Les Corts, 131

Projecte de reimpermeabilització i pavimentat de la
plaça de l'Arxiu Històric al Recinte de la Maternitat.

Manzanares, 5

Rehabilitació de la façana interior de la parcel·la i de
la mitgera de l'edifici d'habitatges.

Av. Paral·lel, 155

Obres reforma interior pel canvi d'ús d'oficina a
habitatge.

Carles Collet, 9

El projecte presentat tracta de les obres de
construcció d'una residència geriàtrica assistida per a
70 residents i 10 places de centre de dia.

restauració

façanes

i
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Altres anuncis
Gerència d’Ecologia Urbana
Exp. Núm. 16SD0240NT
El Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en data 3 de febrer de 2016, ha
adoptat la resolució següent:
Deixar sense efecte el Decret del Gerent d’Ecologia Urbana de data 22 de
desembre de 2016 (número de resolució S5D/2016-0001452) relatiu a l’aprovació
inicial les 10 àrees d’esbarjo prioritàries per a gossos i del document de criteris
pels elements de les àrees d’esbarjo de gossos (AEG), per error material segons
consta en l’informe jurídic incorporat a l‘expedient administratiu. Retrotraure les
actuacions fins al moment immediatament anterior a l’exposició pública. anul·lar,
per tant, l’exposició pública iniciada i publicada en el BOPB de data 27 de gener de
2017 i a la Gaseta Municipal de data 20 de gener de 2017.”
Barcelona, 3 de febrer de 2017. La secretària delegada d’Urbanisme, Natàlia
Amorós i Bosch
Institut Municipal d’Urbanisme
Exp. 16obo93
La Comissió de Govern, en sessió de data 2 de febrer de 2017, aprovà, entre
d’altres, el següent acord:
“Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del PMU UA3 als entorns de
la ronda de Dalt, entre el parc de l’Oreneta i la plaça Alfons Comín” al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa publicaprivada, d’acord amb l’Informe
Tècnic del Projecte del 20 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import total 216.946,95
euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu
l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a
Bagur, SA la gestió de l’actuació.”
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de la present notificació.
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi
produït la desestimació tàcita.
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No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Barcelona, 8 de febrer de 2017. El secretari general, Jordi Cases i Pallares.
BIMSA
Núm. resolució: CG17/02 PR/16
La Comissió de Govern, en sessió del dia 19-01-2017, adoptà el següent acord:
Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el
Projecte Modificat del Projecte de millora integral de la plaça del Llagut, a la
Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal,
d’acord amb l’Informe tecnicojurídic, que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 616.414,44 euros, el 21%
de l’IVA inclòs, import resultant de sumar l’import de les obres adjudicades per
495.442,28 euros IVA inclòs, que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatària
de les obres, i l’import de les partides del projecte modificat de 120.972,16 euros
IVA inclòs (consistents en un canvi de les tapes de clavegueram existents a la
plaça, desplaçament de pous existents no compatibles amb la urbanització,
instal·lació d’un sòcol a la tanca, tasques arqueològiques realitzades a l’obra,
increment d’amidaments i nova pavimentació de les entrades als blocs de pisos de
la planta baixa de la plaça del Llagut); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 26 de gener de 2017. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
Núm. resolució: CG17/02 PR/17

***

La Comissió de Govern, en sessió del dia 19-01-2017, adoptà el següent acord:
Aprovar definitivament el Projecte executiu de l’equipament de joves i gent gran
al solar Transformadors, ubicat al carrer Ausiàs Marc, 60 al Districte de l’Eixample
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica
que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït,
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amb un pressupost de 5.693.804,17 euros, el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i la Gaseta Municipal; i
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 26 de gener de 2017. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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