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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 20 d'octubre de 2015. 

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
 Del Grup municipal CiU: 

 
1.-  (M1519/1148) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al Govern de la ciutat a rectificar la 

decisió d'encendre per primera vegada els llums de Nadal el dia 1 de desembre, i que s'avanci la 
data d'encesa de la il·luminació nadalenca al dia 27 de novembre de manera consensuada amb les 
entitats, gremis i representants del comerç de la ciutat de Barcelona. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 

 
2.-  (M1519/1177) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Revisar els objectius de les noves línies 

estratègiques de comerç i consum presentades que contradiuen els objectius del pla estratègic 
comercial per al període 2015-2017. Presentar en el termini d'un mes un pla de dinamització 
comercial per als barris més afectats per la crisis que contingui actuacions orientades a modernitzar, 
enfortir i donar continuïtat al comerç de proximitat. El pla de dinamització deu tenir com a objectius 
bàsics: Modernitzar el comerç local i sensibilitzar en relació a la necessitat d'oferir una imatge 
atractiva del comerç. Millorar la diversitat de l'oferta i la qualitat dels serveis de la zona comercial 
dels diferents barris. Incrementar el nombre de visitants a la zona comercial del barri i fidelitzar-los 
com a clients al teixit comercial de proximitat. Reduir l'actual evasió de despesa a altres zones. 

 
Del Grup municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/1153) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a promoure el 

comerç de proximitat de manera continuada durant tot l'any -més enllà de les campanyes puntuals- i 
utilitzar els mitjans de comunicació municipals per tal de dur a terme aquest objectiu. 

 
Del Grup municipal PSC: 

 
4.-  (M1519/1158) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Crear una Comissió integrada per tots 

els grups municipal per fer un seguiment de la revisió cadastral anunciada pel Govern per tal de 
garantir que el 2017 no es produeixin increments desproporcionats dels valors cadastrals i que les 
quotes no s'incrementin. 2. Que la nova ponència de valors cadastrals de la ciutat de Barcelona 
sigui aprovada pel Plenari del Consell Municipal. 
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Del Grup municipal PP:  
 
5.-  (M1519/1173) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al Govern municipal a rectificar la 

política comercial en relació al Nadal 2015 a Barcelona, continuant i, si s'escau ampliant, amb les 
polítiques de recolzament al comerç de la ciutat que s'aplicaven fins al moment, prenent entre 
d'altres, les següents decisions de manera immediata: - Que l'enllumenat de Nadal es pugui gaudir a 
la nostre ciutat durant els darrers dies de novembre, concretant una data de consens amb el sector, 
mantenint com a mínim el nombre d'hores actual i ampliant a altres eixos comercials de la ciutat. - 
Mantenir els ajuts econòmics que es donaven des de l'Ajuntament de Barcelona durant els anys 
anteriors a la campanya "Christmas Shopping", per a la promoció econòmica del comerç de 
Barcelona durant la campanya nadalenca. - Que la Comissió de Nadal que inclou el sector del 
comerç i l'Ajuntament per a preparar les campanyes comercials de Nadal incorpori a tot el sector de 
comerç afectat i torni a dependre de l'Àrea de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 20 d'octubre de 2015. 

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 

 

1.-  (M1519/1144) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta a l'Alcaldessa a iniciar la 
recuperació i/o compra de locals que es troben buits per a promoure que s'hi realitzin activitats 
comunitàries, associatives socials i d'economia social per a revitalitzar els barris amb noves 
activitats. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 

 

2.-  (M1519/1162) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La creació d'un Pla d'anàlisi 
de les situacions de les famílies i en especial de si existeixen pressions per part de col·lectius que 
realitzen pràctiques il·legals. - Pla de reinserció i reallotjament d'aquestes famílies i amb especial 
atenció en les famílies que tenen fills de menor edat o amb necessitats específiques. Es realitzarà la 
intermediació necessària per aconseguir la regularització en els cassos que sigui possible. - Pla de 
detecció i prevenció contra les pràctiques il·legals d'aquestes organitzacions que revenen o lloguen 
de manera precària habitatges ocupats il·legalment. 

 

Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/1151) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, l’Institut Barcelona 
Esports (IBE), els 51 centres cívics de la ciutat, els casals de barri i dels diversos agents 
socioculturals de la ciutat, treballi per establir un acord de col·laboració per tal d’ampliar les 
bonificacions existents, implementar sistemes de tarifació social en els serveis municipals i millorar 
l’accessibilitat incloent la gratuïtat d’un conjunt de serveis esportius i activitats culturals i d’esbarjo a 
les persones amb risc d’exclusió social. 
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Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/1155) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal a la 

creació d'un fons per complementar des de Barcelona els recursos disponibles per als estudiants 
barcelonins amb beques Erasmus o amb beques per a estudiar a l'estranger, que suposi una 
aportació mensual accessòria d'entre 200 i 300 euros per persona complementant l'ajut que ja reben 
de forma progressiva i tenint en compte el cos de la vida al destí i la prioritat estratègica dels estudis 
en funció del retorn a la ciutat, fins a un màxim de 300 euros mensuals. Aquesta proposta serà 
treballada i consensuada en el marc de la Comissió Municipal d'Universitats, implicant als agents 
universitaris. 

 
Del Grup municipal CUP: 

 
5.-  (M1519/1134) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Que els serveis socials 

tinguin una orientació comunitària i d'empoderament col·lectiu amb una perspectiva de gènere 
incorporada. 2) Iniciar el procés de municipalització dels serveis socials de la ciutat de Barcelona en 
base els articles 70 d'oferta de treball públic i 10 de funcionaris interins de l'EBEP i durant el procés 
assegurar els drets laborals de les treballadores. 3) Que es treballi per l'elaboració d'un pla especial 
als CSS (Centres de Serveis Socials) i EAIA's ubicats en barris amb un major nivell de desigualtat 
social. 4) Que hi hagin unes borses de treball públiques, per tal de garantir un augment de plantilles 
com estructurals als llocs necessaris del conjunt de perfils professionals. 5) Complir la ràtio 
d'Educadores socials i convocar les 80 places que manquen. 6) Augmentar la plantilla de l'EAIA's 
(Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència) amb treballadors públics per atendre des de la qualitat 
les necessitats dels infants joves i famílies en risc. 7) Ampliar a 3 professionals UGA (Unitat de 
Gestió Administrativa) en els centres amb més nombre de professionals i volum de feina. 8) Que hi 
hagi una professional de la psicologia per centre de treball per tal de poder assolir un correcte 
funcionament del servei. 9) Que les treballadores participin directament de la presa de decisions en 
el si dels diferents serveis que formen part d'aquesta àrea, esdevenint un servei horitzontal i 
participat. 

 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de  21 d'octubre de  2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  APROVAR inicialment la modificació de l’article 75 del Reglament Orgànic Municipal, per tal 

d’incloure-hi les determinacions relatives al lloc de celebració de les sessions del Plenari del Consell 
Municipal; i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a 
l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del propi Reglament Orgànic Municipal. 
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Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 

 
2.-  (M1519/1192) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

insta l'alcaldessa a iniciar els treballs de desplegament normatiu del Dret a la Iniciativa Ciutadana 
recollit a l'article 7 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 

 
3.-  (M1519/1166) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda que en el termini d'un mes el govern municipal presenti als grups municipals el model policial 
organitzatiu i l'estructuració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, aclarint el terme "policia social" i 
exposant el pla de seguretat per a la ciutat. 
Del Grup municipal 

 
Del Grup municipal ERC: 

 
4.-  (M1519/1203) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda que l'Ajuntament de Barcelona, en els casos d'infraccions en matèria de discriminació en els 
establiments d'oci, iniciï un procediment sancionador que inclogui la pràctica mediadora o bé 
emprengui les actuacions necessàries per comprovar si procedeix o no la seva iniciació. 

 
Del Grup municipal PSC:  

 
5.-  (M1519/1209) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Mobilitat 

acorda instar al govern municipal a pagar l'increment de l'1% del sou als treballadors i treballadores 
municipals, durant l'any 2016, en funció dels pronunciaments judicials del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, i fer-ho d'acord amb la part social. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  21 d'octubre de  2015. 

 

Part Decisòria / Executiva 
 

Propostes d’acord 
 

1.-  (20160005) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Conservació les instal·lacions 
d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona (2016-2019), i el foment de l'ocupació de persones 
amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb núm. de contracte 15004011, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, i amb un pressupost total de licitació 
de 56.100.000,- euros, IVA inclòs, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 1 (districtes 1, 2 i 3), 
per un import de 17.374.923,70 euros IVA inclòs; - LOT núm. 2 (districtes 4, 5, 6 i 7), per un import 
de 17.641.863,60 euros IVA inclòs; - LOT núm. 3 (districtes 8, 9 i 10), per un import de 
21.083.212,70 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
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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 
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net euros; tipus impositiu del 46.363.636,37 % d'IVA, i import de l'IVA de 
9.736.363,63  euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 
autorització. FACULTAR a la Mesa de Contractació perquè seleccioni els participants en el present 
procediment restringit i els convidi, simultàniament i per escrit, a presentar les seves proposicions 
econòmiques, en un termini no inferior a 35 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la 
tramesa de la invitació escrita. DELEGAR en la Quarta Tinenta d’Alcaldia, la formalització del 
contracte i l’aprovació dels actes derivats dels seus efectes, compliment i extinció, donant compte a 
la següent Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que es celebri. DECLARAR la improcedència 
de la revisió de preus. 

 
2.-  (01-2014LL39690) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la modificació de la fusteria exterior de façana i del rètol identificador del local 
comercial, situat als Porxos de la Boqueria (carrer Petxina 10), de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 per a l’any 2015; CONCEDIR a Otilia i Pérez Sanjuan una bonificació del 35% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, que acredita amb la concessió de la 
llicència d’obres de l’11 de març de 2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B2 de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 
manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 65,33 
euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 22,86 euros, quedant 
només obligat a pagar 42,47 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (01-2014LL34575) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la unió de tres locals, fent cantonada, situats als Porxos de la Boqueria (carrer 
Petxina 10), de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015; CONCEDIR a Otilia i Pérez 
Sanjuan una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, 
que acredita amb la concessió de la llicència d’obres de l’11 de març de 2015, donat que s’ajusta a 
allò establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació 
i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i 
obres que ascendeix a 371,38 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació 
de 129,98 euros, quedant només obligat a pagar 241,40 euros per aquest concepte. DONAR-NE 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4.-  (01-2015CI32560) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d’habitatge) sense afectar 
l’estructura de l’edifici al passeig Marítim de la Barceloneta 33, promogudes per la Fundació Claror, 
entitat sense afany de lucre que gestiona el Centre Esportiu Municipal Marítim, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015; CONCEDIR a la Fundació Claror una bonificació del 65% 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, que acredita amb l’admissió del 
comunicat d’obres del 27 de maig de 2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.A1 de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 
manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 7.054,32 
euros, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 4.585,30 euros, quedant 
només obligat a pagar 2.469,02 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 



 

 

 
 
             Secretaria General 

Ref:  Extracte d'acords 

v.  23/ 10/ 2015     9: 50 
6 

 
 
5.-  (01-2015LL01618) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en les obres de restauració dels dos patis, actualització de les instal·lacions d’aigua, 
gas, aire condicionat i ventilacions, i instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 
nivell de protecció C i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a la 
Comunitat de Propietaris carrrer Reina Cristina 6 una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost 
de construccions, instal·lacions i obres, que acredita amb la concessió de la llicència del 20 d’abril 
de 2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en 
relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 5.839,20 euros, es redueix en un 35%, la qual 
cosa representa una bonificació de 2.043,72 euros, quedant només obligat a pagar 3.795,48 euros 
per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (02-2005LM21629) DEIXAR sense efecte la bonificació concedida al Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya d’un 70% (exp. 02-2005LM21629), segons Decret de l’Alcaldia de 21 de 
desembre de 2006 (S1/D/2006 6584) ratificat pel plenari el 2 de febrer de 2007, pels motius que 
costen a l’informe de la Directora Jurídica i Secretària delegada de l’IMH de 7 d’agost de 2015 al 
que ens remetem. DECLARAR les obres de Corsan-Corviam Construcción, S.A. a la plaça 
d’Espanya 1, consistent en la construcció d’un edifici de nova planta destinat a Comissaria de 
l’Eixample, Oficines del Servei Català del Transport i Oficina d’Expedició de Passaports, d’especial 
interès o utilitat pública perquè reporta beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una indiscutible 
funció social, atès que reuneix les condicions esmentades a l’apartat 1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2006, en tractar-se d’obres destinades a un equipament comunitari de 
seguretat. CONCEDIR a Corsan-Corviam Construcción, S.A. una bonificació del 35% sobre la quota 
de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (exp. 02-2005LM21629), i una vegada  acabada 
l’obra; APLICAR la bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització 
tributària realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost d’execució material 
acreditat per l’interessat. DONAR-NE trasllat a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes 
procedents. 

 
7.-  (07-2013CD43309) RECTIFICAR, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, l'acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà de 18 de setembre de 2014 d’aprovació de la 
declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres consistents en la instal·lació d’un ascensor 
a la finca de Pantà de Tremp, 45-47; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca del 
carrer Pantà de Tremp, 45-47 la bonificació del 90% sobre la quota de l'Impost de construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO), de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2013, en tant que es 
tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 
discapacitat i aquestes no s’integren en obres o construccions d’abast general, en l’únic sentit de 
que els imports de la quota de l’ICIO, de la bonificació del 90% i de la quota resultant exigible del 
10% restant que es van fer constar eren erronis, sent els correctes els que consten a continuació: la 
quota de l’ICIO autoliquidat en data 10 de desembre de 2013 era d’import 2.694,14 euros, l’import 
bonificat del 90% sumava la quantitat de 2.424,73 euros i la quota resultant exigible del 10% 
sumava la quantitat de 269,41 euros. Per tant, aplicant la bonificació del 90% sobre la quota de 
l’ICIO, correspon la devolució de 2.424,73 euros dels 2.694,14 euros que van autoliquidar el dia 10 
de desembre de 2013  
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8.-  (07-2011LM01272) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en la instal·lació d’un ascensor a la finca del carrer Mas Pujol, 19, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2010. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer 
Mas Pujol, 19, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2010, la bonificació del 90% sobre 
la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la llicència 
d’obres per a la instal·lació d’un ascensor exterior en un edifici plurifamiliar aïllat a la finca del carrer 
Mas Pujol, 19, en data 3 de desembre de 2010 (essent la quota total de 4.341,19 euros i aplicant la 
bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 434,12 euros, quantitat que va liquidar en data 
20 de desembre de 2010 amb el número de rebut LV-2010-3-23-00992144); donat que s’ajusta a 
allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’unes obres que 
afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i no s'integren en 
obres o construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra 
que resulti de la inspecció final; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
9.-  (00-2012-0054) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de central 

de cogeneració al local ubicat al passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2012, CONCEDIR a l'Hospital Universitari Vall Hebron la bonificació 
del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, en data 9 de desembre de 2014, per exercir l’activitat de central de 
cogeneració al local situat al passeig Vall d’Hebron, 119-129, (essent la quota total de l’ICIO de 
126.127,50 euros i aplicant la bonificació del 70%, la quota resultant exigible del 30% suma la 
quantitat de 37.838,25 euros) donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat de caràcter públic, la instal·lació es 
realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès 
social com és la realitzada per un equipament sanitarioassistencial; APLICAR el mateix tipus de 
bonificació al cost total de la instal·lació que resulti de la inspecció final; i DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
10.-  (07-2014CI41803) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres d’accés i 

habitabilitat per discapacitats quan no s’integrin en obres generals, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2013. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer Alt de 
Pedrell, 32-34, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, la bonificació del 90% 
sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la realització de les 
obres d’accés i habitabilitat per discapacitats quan no s’integrin en obres generals (essent la quota 
total de 918,07 euros, i aplicant la bonificació del 90%, la quota resultant exigible és de 91,81 euros, 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta 
d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat 
i no s’integren en obres o construccions d’abast general. En data 26 de novembre de 2014 la 
comunitat de propietaris de la finca del carrer Alt de Pedrell, 32-34 va liquidar la quantitat de 91,81 
euros en concepte d’impost d’instal·lacions, construccions i obres corresponent al 10%. APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final; i DONAR-NE 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
11.-  (07-2015LL02310) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la llicència 

d’obres per a la consolidació i reparació del Pavelló de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 
de l’any 2015; CONCEDIR a Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la bonificació del 
65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió 
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de la llicència, en data 29 d’abril de 2015, que suma la quantitat de 37.933,49 euros, essent la quota 
total de l'ICIO de 58.359,21 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 
20.425,72 euros (35% restant), donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, les obres es 
realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleixen una indiscutible funció 
d’interès social; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
12.-  (07-2015LL02688) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

d’enderroc de les escales d’accés a la planta primera de l’edifici Serradell Trabal al recinte de les 
Llars Mundet, ubicat al passeig de la Vall d’Hebron, 171-181 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 9 
de març de 2015, per a efectuar l’enderroc de les escales d’accés a la planta primera de l’edifici 
Serradell Trabal al recinte de les Llars Mundet, al passeig Vall d’Hebron, 171-181, (essent la quota 
total de l’ICIO de 356,41 euros i aplicant la bonificació del 70%, que suma la quantitat de 249,49 
euros, la quota resultant exigible del 30% suma la quantitat de 106,92 euros), donat que s’ajusta a 
allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 
entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i 
acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament docent i de 
serveis; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de la instal·lació que resulti de la 
inspecció final; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
13.-  (07-2015LL25808) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la llicència 

d’obres per a la reforma i adequació de l’interior de l’Escola d’Educació Especial, destinada a 
millorar la seva accessibilitat, inclosa la instal·lació d’un ascensor a la finca ubicada a l’avinguda 
Mare de Déu de Montserrat, 144, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; 
CONCEDIR a Fundación Sardà Pujadas la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 12 de juny 
de 2015, que suma la quantitat de 2.113,24 euros, essent la quota total de l'ICIO de 3.251,14 euros i 
aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és d'1.137,90 euros (35% restant), donat 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la 
llicència és una entitat sense ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i acompleixen una indiscutible funció d’interès social; i DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
14.-  (07-2015LL27036) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor a la finca del passatge Marí, 6, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca del 
passatge Marí, 6, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, la bonificació del 90% 
sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la 
llicència d’obres per a la instal·lació d’una plataforma elevadora vertical en l’exterior de l’edifici 
plurifamiliar aïllat a la finca del passatge Mari, 6-8, en data 9 de juny de 2015 (essent la quota total 
de 962,20 euros i aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 96,22 euros, 
quantitat que ha liquidat en data 16 de juny de 2015 amb el número de rebut LV-2015-3-11-
01756286), donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 
es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 
discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 
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15.-  (07-2015LL37523) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en la instal·lació d’un ascensor amb reforma d’escala comunitària, al carrer Cançó, 1, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de 
la finca del carrer Cançó, 1, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, la bonificació 
del 90% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió 
de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor amb reforma d’escala comunitària, al carrer 
Cançó, 1, en data 13 de juliol de 2015 (essent la quota total de 3.346,76 euros i aplicant la 
bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 334,68 euros (número de rebut LV-2015-3-13-
01769971), donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 
es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 
discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.-  (07-2015CD38578) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
ubicades al carrer Horta, 130, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; 
CONCEDIR al senyor Jordi Truco Calbet la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat, en data 1 de juliol de 
2015, per a la realització de les obres de reforma d’habitatge unifamiliar ubicat al carrer Horta, 130 
baixos, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Protegit del conjunt del carrer Campoamor, essent la quota 
total de l’ICIO de 874,35 euros i aplicant la bonificació del 35% que suma la quantitat de 306,02 
euros, la quota resultant exigible del 65% suma la quantitat de 568,33 euros, donat que s’ajusta a 
allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’unes obres en un 
edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C); APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de la instal·lació que resulti de la inspecció final; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

17.-  (08-2015-0161) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal la instal·lació 
d’acadèmia de ball, dansa, teatre, circ o similars, situada al carrer Portlligat, 11-15, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de 
desembre de 2011; CONCEDIR a l’Associació de Circ Rogelio Rivel la bonificació del 65% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la comunicació d’obertura 
d’activitats i/o instal·lacions presentada en data 20 de juliol de 2015 (exp. 08-2015-0161), per a la 
referida instal·lació, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è de l’esmentada ordenança, en 
tant que el titular de la comunicació és una entitat sense ànim de lucre, les instal·lacions es realitzen 
en terrenys qualificats d’equipament (clau 7a) i acompleixen una indiscutible funció d’interès social 
com és la realitzada per un equipament cultural i docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

18.-  (09-2015-LL37256) DECLARAR les obres consistents en actuació en façanes i reforma interior en 
locals, sense afectar l’estructura de l’edifici situat al carrer Guardiola i Feliu 9-15 d’aquesta ciutat, 
d’utilitat municipal, atès que reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix una funció social; 
CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres 
atorgada per la Regidora del Districte en data 30 de setembre de 2015, donat que s’ajusta a allò 
establert a l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que el Consorci 
d’Educació de Barcelona és una entitat de caràcter públic, les obres s’executen en sòl qualificat 
d’equipaments actuals (clau 7b) pel PGM i acompleixen una funció d’interès social com és la 
realitzada per un equipament docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 
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Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 

 
19.-  (M1519/1216) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Insta a impulsar el desplegament del 

model de súper illes a tota la ciutat: - Estudiant les proves pilot engegades en l'anterior mandat 
municipal. - Donant compliment a la proposició aprovada al Plenari en data 30 de novembre de 2011 
(M1115/1201). - Donant compliment al Pla de Mobilitat Urbana. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 

 
20.-  (M1519/1170) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern Municipal que 

aporti de forma immediata (termini màxim 3 dies) la informació següent als grups municipals: 1. 
Llistat de llicències d'obres, afectades per la suspensió de llicències temporal, sol·licitades des de 
l'entrada en vigor de la suspensió de llicències (2 de juliol), indicant: promotor, ubicació de l'immoble 
i resolució emesa per l'Ajuntament. 2. Llistat de recursos rebuts per l'Ajuntament contra la suspensió 
de llicències temporal d'obres, indicant el promotor i la ubicació de l'immoble. 3. Llistat de demandes 
judicial de què es tingui coneixement, presentades contra l'Ajuntament de Barcelona en relació a la 
suspensió de llicències temporal, indicant: promotor, ubicació de l'immoble i quantitat demandada, si 
l'hagués. 

 
Del Grup municipal ERC: 

 
21.-  (M1519/1206) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 1. 

Exigir amb el govern de la Generalitat el seu compromís a finançar i finalitzar el projecte de la línia 
10 del metro, i prioritzar les estacions que han de donar servei als barris de La Marina i de La 
Marina del Prat Vermell. 2. Que com a mínim una d’aquestes estacions s’inauguri durant l’any 2016. 
3. En cas d’incompliment, que l'Ajuntament de Barcelona estudiï en el marc dels pressupostos 2016 
la possibilitat d'avançament d'una part del finançament del projecte de la Línia 10 del metro per 
donar servei als barris de La Marina del Prat Vermell.  4.  Acordar amb la Generalitat un calendari de 
retorn d’aquest finançament, que en cap cas anirà més enllà de finals del 2017. 

 
Del Grup municipal PSC: 

 
22.-  (M1519/1213) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el govern executi  durant 

aquest mandat la remodelació integral del Mercat de l’Abaceria i els seu entorn urbà i a tal efecte: I) 
Estableixi un procés participatiu amb l’objectiu d’identificar les necessitats d’equipaments i serveis 
que puguin complementar l’ús principal de mercat de l’edifici, així com l’abast de l’actuació 
arquitectònica i urbanística. II) Organitzi seguidament un concurs d’idees entre arquitectes, per tal 
que desenvolupin propostes amb el contingut programàtic acordat. III) Impulsi la realització dels 
projectes i les obres per dur a terme l’actuació. 
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Declaració Institucional 
 
23.-  La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Sol·licitar la retirada del "Real Decreto 

900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo", pel qual el Govern Central limita el dret ciutadà a la captació, 
transformació i ús de l'energia continguda en els fluxos biosfèrics, especialment la procedent del 
Sol. - L'Ajuntament de Barcelona, s'ofereix a participar en la redacció d'una proposta de regulació 
que respecti l'inalienable dret ciutadà a la captació, transformació i ús de l'energia continguda en els 
fluxos biosfèrics, especialment la procedent del Sol. - A més, atès que la proposta del "Real 
Decreto" ha estat ja aprovada pel Govern  Central, es compromet a contribuir activament en la seva 
derogació i contribuir a crear amb la màxima urgència una normativa realment favorable al 
desenvolupament de l'autoproducció d'energia i el seu ús directe, sense cap mena de trava, que 
permeti a la societat en el seu conjunt gaudir dels beneficis econòmics, ecològics i socials associats 
a aquesta forma d'obtenció d'energia. 

 


