GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

12 de Gener del 2018

Consell Municipal – Acords
ACORDS Consell Municipal, sessió de 22 de desembre.
Aprovació de l’acta de 24 de novembre de 2017.
C) Part Decisòria / Executiva
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL MUNICIPAL
ECONOMIA I HISENDA

2. (E.07.6025.17) Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, un cop s’hagi produït la fermesa de l’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona
d’actuació LCR – La Clota – Reordenació, la finca situada a l’avinguda Estatut de
Catalunya 15-17, inventariada amb número de bé 609410, per a la construcció i
gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de
superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, els articles 49 i 50 del Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988, i el disposat en l’acord
adoptat per la Comissió de Govern de 14 de setembre de 2017, d’encàrrec de gestió
al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a l’impuls i gestió d’actuacions
de promoció social d’habitatge sobre quatre finques municipals; sotmetre l'expedient
a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de
reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i facultar
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.
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1. (E.05.6045.16) Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de
propietat municipal situada al carrer General Vives núm. 4-6, grafiada en el plànol
annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en
règim de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu,
mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en
compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de
novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; sotmetre
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i facultar l'Alcaldia
per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
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3. (E.10.6014.17) Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona, la finca situada al carrer Bolívia núm. 23-27, grafiada en el plànol annex,
per a destinar-la a la promoció social d’habitatge, impulsant la licitació d’un projecte
amb cooperatives sense ànim de lucre, fundacions i altres entitats sense ànim de
lucre, per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer,
en compliment de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 26 de
juliol de 2017, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; sotmetre l'expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions
o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent esment de
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i facultar l'Alcaldia
per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
4. (20170559) Sol·licitar la renovació del reconeixement del municipi de Barcelona
dins el Programa CAI Ciutats Amigues de la Infància creat per UNICEF Espanya.
Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots aquells documents que es
derivin de l’esmentada renovació.

5. Primer. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de
Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords
següents: 1. Designar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas membre del Consell d’Administració
de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA., en substitució del Sr. Félix
Ortega Sanz. 2. Nomenar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas president del Consell
d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA. en substitució de
l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado que restarà com a membre de l’esmentat Consell
d’Administració. Segon. Establir que el termini de designació del conseller que es
nomena serà l’establert en els estatuts de la societat, 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.
6. (1083/2017) Iniciar el procediment per a l’elaboració i negociació de la
corresponent Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Barcelona i dels
seus ens dependents, en un termini màxim de sis mesos, en compliment de la
sentència núm. 156/17 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de
data 19 de juliol de 2017, que anul.la el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
de Barcelona i dels seus ens dependents, donant compliment en la elaboració de la
Relació de llocs de treball als compromisos adquirits amb els integrants de la mesa
general de negociació. Aprovar a efectes de la seva aplicació transitòria el
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dimensionament orgànic, les categories professionals i les taules retributives
annexes fins que s’aprovi l’RLT en els termes establerts a la sentència i amb
l’objectiu de garantir l’estabilitat del personal, i la gestió de recursos humans que
requereix el normal funcionament de l’administració. Autoritzar a l’Alcaldia, durant
aquest període transitori, perquè mitjançant decret realitzi les modificacions del
dimensionament aprovat que siguin necessàries, als efectes ja indicats, les quals
hauran de ser ratificades mensualment pel plenari del Consell Municipal, sense
perjudici de la seva prèvia informació als òrgans de negociació de l’Ajuntament de
Barcelona. Ratificar i convalidar els decrets de dimensionament realitzats amb
anterioritat a l’aprovació del present acord i les provisions de llocs convocades i
efectuades a l’empara d’aquests decrets, mentre es tramita i s’aprova l’RLT en els
termes establerts a l’esmentada sentència. Instar als ens dependents afectats per
l’esmentada sentència perquè adoptin els acords que corresponguin en el seus
respectius consells d’administració, en relació als apartats anteriors, per tal de
garantir la seva adopció i el principi del manteniment del principi d’harmonització
respecte als criteris generals. Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta
Municipal i al web municipal i de forma resumida al Butlletí Oficial de la Província.
7. (2017/853) Aprovar el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de
Barcelona (2018-2021).

9. (167/2017) Aprovar definitivament el Protocol d’actuació per alts nivells de
contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil
municipal – Pla bàsic d’emergències municipal. Comunicar aquest acord a la Direcció
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a
l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut
mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i
s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal.
ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de Sant Andreu
10. (17PL16511) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
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8. (478/2017) Rectificar els errors materials detectats en el Reglament de
Participació Ciutadana, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 6
d’octubre de 2017, en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient,
de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; incorporar les esmenes de
millora tècnica en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient;
sotmetre les esmenes de millora tècnica del Reglament de Participació Ciutadana a
un període d’informació pública de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article
112 del Reglament Orgànic Municipal; tenir-les per aprovades definitivament en cas
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions; i, en aquest
cas, publicar-les al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal.
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regulació de l’equipament docent situat als Jardins de La Campana de La Maquinista
al barri del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb les
modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre
l’al·legació presentada 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 que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest
acord.
Districte de Sant Martí
11.(17PL16483) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les condicions
edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d'Àvila 65-69, promogut per
Conren Tramway Uno SL.
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/7389) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es
comprometi a preparar per l'any 2018, una campanya de Nadal que trenqui la
tendència al decreixement dels últims tres anys, incrementant tant en nombre com
en durada totes aquelles propostes i activitats encaminades a potenciar al màxim, el
vessat cultural, solidari i de promoció econòmica i internacional de la ciutat en
aquestes dates.

2. (M1519/7386) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Que el Govern municipal
implementi amb urgència un pla de prevenció, seguretat i atenció social, per garantir
la convivència en el Districte de Ciutat Vella i especialment al barri del Raval. 2.- Que
s'elabori un protocol d'actuació urgent per intervenir en casos d'ocupació il·legal
d'habitatges que es destinen a activitats il·lícites i que provoquen un gran
deteriorament de la convivència veïnal. 3.- Que davant el greu problema de
deteriorament de la convivència que està ocasionant l'ocupació il·legal d'habitatges
en diversos barris de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona insti al Congrés dels
Diputats a impulsar una reforma legal que doti d'instruments legals àgils per al
desallotjament d'habitatges ocupats il·legalment, I que incorpori protocols d’actuació,
tant des del punt de vista de prevenció i seguretat, com d’atenció social per aquells
casos en que sigui necessari.
Del Grup Municipal PSC:
3. (M1519/7392) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: 1.- Que l’Ajuntament de Barcelona intensifiqui les accions per reclamar a la
Generalitat de Catalunya la quantitat econòmica referent al deute de la Generalitat
per la xarxa d’escoles bressol que en compliment de les seves competències haurien
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d’haver transferit a Barcelona des del 2012 fins l’actualitat. 2.- Que aquesta xifra
formi part del deute de la Generalitat vers l’Ajuntament de Barcelona, s’incorpori a la
propera Comissió Bilateral entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona i es faci pública. 3.- Que avaluï l’actual sistema de tarifació del preu de les
escoles bressol municipals, i d’acord amb el resultat fer propostes de millora en
termes d’equitat i progressivitat, prenent com a preu màxim el del curs 2015/2016.
4.- Que es facin efectives aquestes millores a càrrec del finançament de la
Generalitat, per reduir l’aportació de les famílies en el sosteniment de les escoles
bressol, tot mantenint el compromís amb la ciutadania de gaudir d’una xarxa
d’escoles bressol públiques de qualitat i adequada a la creixent demanda.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal de BnComú:
1. (M1519/7381) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Instar
al Govern de l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de
proximitat a l’àrea de Barcelona i donar compliment a la Proposició No de Llei
aprovada al Congrés dels Diputats el 13 de Desembre de 2017 en que s’acorda
incrementar l’aportació a 148M € a partir de 2018. Tanmateix, instar a l’Estat a
recuperar progressivament l’aportació que feia en el període 2006-2011 i que es
situava entorn dels 175M €, enlloc dels 110M € actuals. Aquest increment és
necessari per complementar les aportacions de les administracions catalanes durant
el proper any, per tal que no hi hagi dèficit al sistema de transport públic de l’ATM, i
es pugui incrementar l’oferta. 2.- Tornar a 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. 3.- Treballar amb totes les
administracions responsables del finançament del transport públic, la Generalitat,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Estat per aconseguir la congelació de preus de
les tarifes per a l’any 2018, amb l’objectiu d’incentivar el seu ús i fer-lo accessible
per a tothom.

2. (M1519/7382) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. Denunciar l'espoli que ha significat per al patrimoni català el trasllat al
monestir de Sixena, el passat 11 de desembre, de les obres de la Generalitat de
Catalunya procedents del convent aragonès i dipositades en el Museu de Lleida, les
quals van ser sostretes a l'empara de la ignominiosa aplicació de l'article 155 per
part del Govern d'Espanya i sota custòdia de la Guàrdia Civil; 2. Expressar la
solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona amb el Museu de Lleida, les institucions i el
món cultural ilerdencs, davant aquesta agressió premeditada a la cultura catalana en
el seu conjunt; 3. Instar el nou Govern de la Generalitat de Catalunya a executar
amb fermesa la seva competència legislativa i administrativa en matèria de
patrimoni cultural, i a prendre totes les mesures necessàries per a defensar la
legalitat de les adquisicions de les obres d'art procedents de Sixena fetes per la
Generalitat i el MNAC, amb l'objectiu de recuperar les obres portades a l'Aragó i de
conservar en el museu barceloní els frescos romànics originaris del dit monestir; 4.
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Reconèixer la tasca desenvolupada pel MNAC en la conservació, l'estudi i la
divulgació de les obres que constitueixen el seu fons, i defensar la unitat d'una
col·lecció que ha permès al museu articular un discurs ric i coherent sobre més de
800 anys d'història de l'antiga corona catalanoaragonesa i esdevenir una institució de
referència; 5. Defensar amb determinació, com a membre del Consorci del MNAC, la
permanència en el museu de les pintures murals que havien decorat la sala capitular
del monestir de Sixena, de manera que els representants de l'Ajuntament impulsin
des del Patronat del museu les accions legals necessàries a fi de salvaguardar
aquests frescos.
Del Grup Municipal del PP:
3. (M1519/7377) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Condemnar l'assassinat
del veí de Saragossa, Víctor Laínez i traslladar el condol d'aquesta corporació als
seus familiars i amics. 2. Reiterar el recolzament i solidaritat amb la Guàrdia Urbana i
especialment amb l'agent ferit el 4 de febrer de 2006, Juan José Salas Rodríguez, i la
seva família. 3. Instar al Govern municipal a presentar un relat alternatiu a l'ofert en
el document "Ciutat Morta". 4. Expressar la seva disconformitat amb la concessió,
per part d’un jurat independent, del Premi Ciutat de Barcelona en la categoria
Audiovisuals l'any 2014 al documental "Ciutat Morta".

4. (M1519/7374) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Rebutjar el pla de
reestructuració actual de TITAN que posa en risc llocs de treball de veïnes i veïns del
nostre territori proper i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, a causa de situacions
financeres desvinculades de l'activitat productiva de l'empresa, que acumula
beneficis i cap pèrdua, als seus 100 anys d'història. Segon.- Expressar la nostra
solidaritat amb els treballadors i treballadores de TITAN i amb les seves
mobilitzacions en defensa de la readmissió del personal acomiadat fins ara i en la
seva lluita contra cap acomiadament més. Tercer.- Concretar aquesta mostra de
solidaritat amb la difusió d'aquests acords mitjançant els canals de comunicació
municipals habituals. Quart.- Instar a Indústries TITAN SAU a la readmissió dels
treballadors i treballadores acomiadats i a que anul·li els seus plans de
reestructuració laboral. Cinquè.- Traslladar l'adopció d'aquests acords a les seccions
sindicals territorials del Baix Llobregat de CO.BAS, UGT, CCOO, CGT i CNT, així com
a les sectorials sindicals del gremi d'indústria química, a l'Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat, a l'Ajuntament de El Prat de Llobregat i a la gerència d'Indústries
TITAN SAU.
F) Declaració Institucional
Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.Instar al Congrés i al Govern de l’Estat: a) Ratificar de forma immediata el Conveni
189 de l’OIT, que obliga a l’equiparació dels drets laborals de les persones
treballadores de la llar als de la resta de treballadors del Règim General de la
Seguretat Social; b) Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les
persones treballadores de la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General
de la Seguretat Social, per la igualtat de drets amb el conjunt de les persones
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treballadores. Fent especial menció a l’equiparació en el dret a la prestació d’atur, la
cobertura de maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria; així com
la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una
jubilació digna; c) Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment –que
equival a un acomiadament lliure–, i que es garanteixi la protecció dels drets
fonamentals de les persones treballadores; d) Complir amb l’obligatorietat de que
tots els contractes siguin per escrit, per garantir els drets laborals de totes les
persones treballadores de la llar i, especialment, per evitar la irregularitat
sobrevinguda; i e) Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria
per a l’obtenció i renovació de les autoritzacions de residencia i treball. 2.-Instar al
Congrés, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a: a) Reconèixer la feina
de la llar com una part de l’economia de les cures creant un departament sobre
l’economia de les cures; i b) Promoure un major control del compliment de la
normativa, especialment per part de les agències de col·locació i de les entitats
privades, com ara les parròquies o associacions, on es fan intermediacions per a
treballs de la llar i les cures. 3.- Manifestar el compromís de de l’Ajuntament de
Barcelona a: a) Incentivar la contractació de les persones treballadores de la llar i de
cures des de l’Ajuntament de Barcelona, estudiant la viabilitat d’introduir possibles
incentius; b) Promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la violència
masclista en el treball de la llar, amb èmfasi en abusos sexuals, investigant i posant
especial atenció en la incidència del tràfic i explotació laboral de persones en el marc
de la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans; c) Promoure la creació d’un servei
especialitzat que ofereixi atenció integral a les persones treballadores en el sector de
la llar i cures; d) Promoure la sensibilització i formació sobre riscos laborals, incloent
l’ús de productes químics, així com d’altra formació per a millorar la preparació per a
la seva tasca i la qualificació per a la promoció professional, adaptant-los als horaris
de treball del sector; i e) Impulsar un diagnòstic de la situació del sector i de les
condicions laborals de les persones treballadores de la llar i les cures, incloent el
règim d’internes. 4.- Donar suport al Document de les 68 propostes per la
dignificació i sensibilització en l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones
elaborades pel Consell Municipal d’Immigració. Comprometre’s a treballar
conjuntament amb el Consell per fer-ne difusió i fer incidència en les diferents
administracions competents.
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