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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de  21 de desembre de  2015. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (21798-S1) ADJUDICAR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal dels quioscos 

situats a la via pública per a la venda de diaris, revistes, llibres i altres publicacions periòdiques del 
quiosc ubicat al passeig Marítim davant el núm. 33 – carrer del Gas davant el núm. 2 (Hospital del 
Mar) amb codi d’activitat núm. 221, en virtut del conveni extrajudicial subscrit entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Sr. Naresh Kanjani, el 28 de juliol de 2015, que es ratifica, pel qual es donen per 
finalitzats tots els procediments judicials iniciats per ambdues parts en relació al quiosc de premsa 
situat a la plaça de Sant Josep Oriol (número d’activitat 348); i FORMALITZAR la concessió. 

 
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.-  (M1519/1622) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a comprometre's a 

mantenir i incrementar el nombre de carrers il·luminats per la Campanya de Nadal del 2016-2017, 
seguint els criteris mediambientals corresponents, tot garantint la fabricació i instal·lació de les llums 
guanyadores del concurs "Encén el Nadal 2015", així com mantenint el concurs d'idees per la 
pròxima campanya. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3.-  (M1519/1618) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal treballi per 

promoure les modificacions normatives necessàries per tal de destinar la màxima quantitat possible 
de la quantitat que s'atribueix a l'Ajuntament de  Barcelona de l'anomenada taxa turística al 
manteniment i millora de l'entorn dels barris amb majors fluxos turístics. 

  
Del Grup municipal ERC: 

 
4.-  (M1519/1602) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern de la Generalitat i als 

promotors de "BCN World" a no utilitzar la denominació "BCN" a la nomenclatura d'aquest projecte, 
amb l'objectiu de no vincular el nom de la ciutat de Barcelona a indrets territorials allunyats i a 
activitats econòmiques no decidides des d'aquest Ajuntament. 
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Del Grup municipal PSC: 
 
5.-  (M1519/1608) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Govern de la ciutat a fer els 

canvis necessaris per tal que la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al carrer 
compti amb un grau de participació i de representativitat suficient per poder assolir acords que 
gaudeixin d'un consens satisfactori pel conjunt de la ciutat. 2.- Instar al Govern a que, en cas de no 
poder comptar amb aquest grau de participació i de representativitat suficient en el termini d'un mes, 
dissolgui la Taula de Ciutat per a l'abordatge de la venda irregular al carrer. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
6.-  (M1519/1628) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a presentar el 

Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2016 per a la seva aprovació inicial, amb 
la màxima celeritat. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  21 de desembre de  2015. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (08C00009) RATIFICAR  la resolució de la regidora del Districte de 4 de novembre de 2015 de 

donar compliment i executar, en el seus mateixos termes, la sentència núm. 901/2014, dictada el 
dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, 
interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de Barcelona; sentència per la qual s’estimen 
les pretensions de la recurrent, es revoca la sentència apel·lada i s’anul·la la resolució d’adjudicació 
definitiva del contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per a la gestió i 
explotació del Camp Municipal de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi 
de la Taxonera. Sentència contra la qual no és possible interposar cap recurs ordinari; tot i així, es 
va interposar recurs de cassació per la part coapel·lada,  Club Unión Deportivo Hebron Taxonera; 
recurs que ha estat inadmès a tràmit per interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, en data 15 de gener de 2015 i 
notificada a aquesta Corporació el 29 de gener de 2015; susceptible aquesta última interlocutòria de 
recurs de queixa davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de deu dies a comptar 
des del següent a la seva notificació, que presentat en data 10 de març de 2015 va ser inadmès a 
tràmit pel TSJC, decisió ratificada per la Sala Contenciosa Administrativa, secció primera, del 
Tribunal Suprem Sala en data 7 de maig de 2015, notificada en data 10 de juliol de 2015; INCOAR 
de conformitat amb allò establert a l’article 35, de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, la 
fase de liquidació del contracte; ATORGAR tràmit d’audiència al concessionari, el Club Unión 
deportivo Hebron Taxonera, per un termini de 15 dies, per tal que confirmi i/o actualitzi la valoració 
de la indemnització que va presentar en data 27 de febrer de 2015, si escau, tenint en compte el 
grau d’amortització de la inversió realitzada, acompanyant-la de la documentació fefaent 
acreditativa ADVERTINT-LO que ha de continuar gestionant la instal·lació en els termes establerts 
en l’informe de 19 de gener de 2015 fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació del contracte; 
NOTIFICAR la present resolució a la recurrent, la Fundació Marcet; i DONAR-NE compte a l’òrgan 
jurisdiccional esmentat. 
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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 Ciutadans: 
 
2.-  (M1519/1615) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport insta a l'Ajuntament de Barcelona que 

incorpori dins del seu Projecte de Prevenció, una campanya de sensibilització pel conjunt de la 
ciutadania per tal de fomentar la importància de les relacions intergeneracionals; realitzant tallers en 
els centres educatius orientats a infants i adolescents per tal de promoure les Relacions 
Intergeneracionals i el bon tracte a les persones grans. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/1599) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Instar la Federació 

Catalana de Futbol, a la FEF i a la FIFA, a revisar la necessitat que els requisits d'inscripció a les 
competicions esportives tinguin en compte el dret a la pràctica esportiva dels infants estrangers i 
promoguin la participació d'aquests infants en l'àmbit social i educatiu com a mitjà d'integració. 2. 
Instar la Secretaria de l'Esport a estudiar el possible caràcter discriminatori del criteri de 2 anys de 
veïnatge administratiu que estableix l'article 107.3 del Decret 58/2010 de les entitats esportives de 
Catalunya, a fi que, si s'escau, es modifiqui. 3. Instar a l'Ajuntament de Barcelona a posar els 
mitjans necessaris per garantir la pràctica esportiva dels infants estrangers amb veïnatge 
administratiu a la ciutat. 4. Instar a tots els organismes esmentats a adequar la normativa al context 
dels actuals tractats internacionals. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/1605) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal que 

sol·liciti a la Presidència de la Comissió la convocatòria d'una Comissió Extraordinària de Drets 
Socials, Cultura i Esports en la que s'informi i es pugui debatre sobre el model cultural i les línies 
d'actuació en política cultural del govern. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
5.-  (M1519/1625) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal a 

prendre les mesures necessàries perquè les prop de 900 persones que viuen al carrer tinguin un 
lloc d'acolliment que pugui esdevenir definitiu. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
6.-  (M1519/1596) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Manifestar el ple 

suport i l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la proposta de realització d'un referèndum sobre el 
3+2 entre l'estudiantat de les universitats públiques. Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de 
Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn l'aplicació del 3+2 que compti amb la 
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representació de l'estudiantat universitari. Tercer.- Traslladar aquest acord al Departament 
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar que aquest departament el faci 
arribar als equips de govern de les universitats públiques i al Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
 
 Declaracions Institucionals 
  
7.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer. Crear i desenvolupar un programa 

de suport específic als afectats de Síndromes de Sensibilització Central (SSC) de la ciutat de 
Barcelona, i les seves famílies, en el qual hi han d’intervenir els representats de les persones 
afectades. Segon. Establir que aquest programa, i les corresponents accions pràctiques que se’n 
deriven, han d’estar llestes per a la seva implementació pràctica i efectiva el darrer trimestre del 
2016. Aquest programa es revisarà i actualitzarà anualment per part dels tècnics de l’Àrea de Salut 
de l’Ajuntament de Barcelona  i els representats de les persones afectades. Tercer. Comunicar per 
escrit, i de forma fefaent, a totes les associacions que representen a les persones afectades, la 
posada en pràctica del programa de suport, el canal de comunicació bilateral i procediment de 
petició d’execució del mateix per part dels afectats. Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya i al 
Govern de l’Estat espanyol  que posin en pràctica un programa de suport específic per a totes les 
persones afectades per SSC, unes 250.000 persones a Catalunya, milers  a la ciutat de Barcelona. 
Cinquè. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol a que reconeguin als 
afectats per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i socials públics existents i elaborin 
campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part de 
la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma 
social que acompanya a aquestes malalties. Sisè. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern 
de l’Estat Espanyol que reconeguin les incapacitats laborals que pateixen les persones afectades i 
se’ls hi concedeixi les prestacions que corresponen a cada cas. Setè. Traslladar aquest acord, i la 
solidaritat de la ciutat amb els afectats per les Síndromes de Sensibilització Central, a les 
associacions que els representen. Vuitè. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol. 

 
8.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Declarar 

Barcelona “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”. 2. Continuar i reforçar com Ajuntament el treball que 
des de fa anys es porta a terme amb les persones amb Alzheimer i llurs famílies. 3. Donar suport a 
la iniciativa liderada per la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de Persones amb 
Alzheimer (CEAFA), que reivindica la posada en funcionament d’una política d’estat d’Alzheimer. 4. 
Instar al Govern de l’Estat a crear un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la malaltia i 
dotar-lo amb els recursos necessaris. 5. Instar al Govern de la Generalitat a dotar amb majors 
recursos sòcio-sanitaris específics que permetin afrontar les necessitats de les persones i famílies 
afectades, especialment pel que fa als Centres de Dia i Residències per a la Gent Gran. 6. 
L’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb les entitats que treballen a la ciutat en l’àmbit de 
l’Alzheimer i les institucions implicades elaborarà una estratègia compartida per tal d’abordar les 
necessitats socials i de salut que comporta aquesta malaltia, tot aportant els recursos necessaris 
des de l’àmbit municipal, segons les prioritzacions anuals. 7. Donar trasllat de l’acord a l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), a la Federació d’Associacions de 
Familiars i Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i a la Confederació Espanyola d’Associacions 
de Familiars de Persones amb Alzheimer (CEAFA). 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, 
en sessió de  23 de desembre de  2015. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (017/2015 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Maria Lluïsa Pahissa 
Casadevall, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sants-Montjuïc -
per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en 
règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolució del Regidor del Districte del 19 
d’octubre de 2015- i l’activitat privada de naturalesa mercantil que declara com a agent 
d’assegurances. Aquesta 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 i d’altra normativa 
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes 
que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
2.-  (018/2015 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Núria Gaig Jané, la 
compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Nou Barris -per al qual fou 
nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de 
dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolució de la Regidora del Districte del 17 de 
setembre de 2015- i l’activitat privada per compte aliena que declara, com a musicoterapeuta i 
monitora en centres de salut mental i casals. Aquesta 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 i 
d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 
3.-  (0001/13) MODIFICAR el contracte que té per objecte el servei de neteja (2013-2014-2015) i 

recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents districtes i gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona,  en el sentit de disminuir la seva quantia en virtut del que preveu la 
clàusula 20 del PCAP de l’esmentat contracte i de l’article 105 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades a l’informe emès pel Departament de 
Manteniment i Neteja d'11 de novembre i segons compareixença signada per les empreses 
adjudicatàries. ANUL·LAR part de l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte  per 
un import  de 678.281,57 euros IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
les relacions comptables annexes a aquest mateix document. I amb el següent desglossament: Lot 
1 Gerència de Recursos, Gerència de Recursos Humans i Districte de l’Eixample, amb codi de 
contracte 12002641, per un import de 126.293,92 euros,  adjudicat  a Clece, SA, NIF A80364243. 
Lot 2 Districte de Sant Martí i Districte de Sant Andreu, amb codi de contracte 12002643,  per un 
import de 154.169,56 euros,  adjudicat  a Optima Lesan SL, NIF B60124831. Lot 3 Districte de 
Ciutat Vella i Districte de Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645,  per un import de 
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90.000,00 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243. Lot 4 Gerència de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports i Districte de Nou Barris, amb codi de contracte 12002647, per un import de 
60.000,00 euros, adjudicat  a Optima Lesan SL, NIF B60124831. Lot 5 Gerència de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat, amb codi de contracte 12002648, per un import de 100.000,00 euros, adjudicat  
a Clece, SA, NIF A80364243. Lot 6 Districte de les Corts, Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Districte 
de Gràcia, amb codi de contracte 12002649, per un import de 56.030,61 euros, adjudicat a La 
Bruixa neteges generals i manteniment, SL, NIF B61399408. Lot 7 Districte d’Horta-Guinardó i 
Gerència d’Hàbitat Urbà, amb codi de contracte 12002650, per un import de 91.787,48 euros, 
adjudicat  a Optima Lesan SL, NIF B60124831. REQUERIR l’adjudicatari per tal de què, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest Acord 
comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de Serveis 
de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 
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:   
 
4.-  (M1519/1580) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1.- Expressar el suport i solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona amb els municipis de 
Girona, Sant Cugat, Igualada, La Seu d'Urgell i Celrà que estan sent investigats per haver aprovat 
mocions d'adhesió i suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 2.- Manifestar el nostre 
rebuig a la imputació d'actes de rebel·lió i sedició per part de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que 
vulneren drets i llibertats fonamentals dels electes de les corporacions locals. 3.- Posar-se a 
disposició de les principals associacions de municipis de Catalunya per participar en aquelles 
actuacions que considerin necessari impulsar per tal de defensar aquests municipis i en suport de 
l'autonomia municipal. 4.- Comunicar per escrit aquesta resolució als Ajuntaments de Girona, Sant 
Cugat, Igualada, La Seu d'Urgell i Celrà, a les presidències del Parlament de Catalunya i el govern 
de la Generalitat i a les presidències del Congrés dels Diputats i del Govern espanyol. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
5.-  (M1519/1650) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que de forma immediata, es doni per part de l'Excma. Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada 
Colau Ballano, com a responsable de la seguretat de la ciutat, les ordres a la Guàrdia Urbana de 
Barcelona per tal que es procedeixi a actuar conforme la legalitat vigent i s'apliquin als venedors 
il·legals tant l'Ordenança de Civisme com el Codi Penal. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
6.-  (M1519/1674) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda establir espais i mecanismes de participació estables i efectius, com per exemple un 
Consell, per al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, amb l'objectiu de facilitar i incentivar 
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la participació d'aquest col·lectiu mitjançant la presa de decisions vinculants  i afavorint-ne la 
interlocució a l'hora de dissenyar, transversalment, el conjunt de les polítiques de la ciutat. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
7.-  (M1519/1668) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Instar al govern municipal a iniciar de forma immediata, tant bon punt estigui constituït el 
nou govern d'Estat, les converses i negociacions per abordar els temes pendents a la ciutat de 
Barcelona, i en especial: - Revisar el darrer protocol d'intencions per al desenvolupament de 
l'Estació de la Sagrera i exigir que es modifiqui el model de finançament per tal d'evitar que s'hi 
construeixi un nou centre comercial. Exigir també que es reprenguin les obres a un ritme suficient 
per tenir acabades les obres en la data prevista. - Exigir que s'executin les inversions necessàries 
per a la millora de l'Estació de Sants i els seus entorns. - Exigir que s'executin les obres de millora 
de la infraestructura de Rodalies a la ciutat de Barcelona. Exigir que s'executin les obres de la 
Biblioteca Provincial de Barcelona. - Revisar el darrer protocol d'intencions relatiu a les actuacions 
urbanístiques i patrimonials en l'entorn del Morrot i exigir que s'executi el desdoblament de la ronda 
Litoral. - Incrementar els recursos destinats als grans equipaments culturals responent a la condició 
de capitalitat cultural de Barcelona. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
8.-  (M1519/1671) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Procedir amb els districtes a rescindir els contractes de participació celebrats 
amb les Empreses Encís, Raons Públiques i Col·lectiu Punt 6, i acordar que aquesta activitat sigui 
realitzada pels regidors i personal de l'Ajuntament. 2. Celebrar consultes o microconsultes als barris 
de la ciutat per tal de garantir la participació de tots els veïns, i no només d'una representació en les 
millores dels barris, i en els temes que els hi afecten. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
9.-  (M1519/1582) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Manifestar el ple suport i l'adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
 Declaració Institucional 
  
10.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1.- 

L’Ajuntament de Barcelona se solidaritza amb les víctimes dels successos ocorreguts el passat 3 
d’octubre a l’hospital de Metges Sense Fronteres (MSF) a Kunduz i trasllada a l’organització no 
governamental el seu suport per continuar amb la tasca humanitària que desenvolupa. 2.- 
L’Ajuntament de Barcelona sol·licita una investigació internacional independent i urgent que sigui 
realitzada per la Comissió Internacional Humanitària d’Enquesta, que és l’única instància nascuda 
dels convenis de Ginebra, que persegueix les violacions del Dret Internacional Humanitari. 3.- 
L’Ajuntament de Barcelona se suma a la crida internacional per la reconstrucció immediata de 
l’hospital de Kunduz, i exigir als autors de l’atac que indemnitzin les víctimes. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  22 de desembre de  2015. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (01-2013LL03039) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la reforma parcial de les plantes 2a i 3a de l’edifici existent amb ús principal 
d’habitatge, amb augment del nombre d’habitatges i rehabilitació de la façana posterior, dividint-se 
els habitatges 2n 2a i 3r 2a en dos i tres habitatges respectivament, en un edifici amb catalogació B, 
al carrer Portaferrissa 25 i CONCEDIR a Casacuberta Villamil, SL, una bonificació del 50% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, que acredita amb l’admissió del comunicat 
d’obres del 26 de març de 2014, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 
manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 6.890,95 
euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 3.445,47 euros, quedant 
només obligat a pagar 3.445,48 euros per aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (01-2015LL03409) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la reforma interior amb augment del nombre d’habitatges i canvi de distribució (amb 
afectació estructural) en l’habitatge 1-1 (planta 3a sobre rasant) resultant 3 habitatges, incloent la 
restauració de la façana del pati interior lateral de la finca, en un edifici catalogat amb nivell B, al 
carrer Portaferrissa 25 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a 
Casacuberta Villamil SL, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, que acredita amb l’admissió del comunicat d’obres del 26 de març de 2015, 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació a 
l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.713,50 euros, es redueix en un 50%, la qual 
cosa representa una bonificació de 1.356,75 euros, quedant només obligat a pagar 1.356,75 euros 
per aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (01-2015LL29301) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en les obres d’intervenció global en un edifici (canvi distribució, nou nucli vertical, 
instal·lació ascensor, afectació estructural, restauració de l’envolvent i mitjans auxiliars) pel canvi 
d’ús de residencial a ús docent de caràcter benèfic, en un edifici entre mitgeres amb nivell de 
protecció C, al carrer Panses 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, 
CONCEDIR a Corporación Qualitat, SL 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 7 d’agost 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 16.092,13 euros, es redueix en un 35%, la 
qual cosa representa una bonificació de 5.632,24 euros, quedant només obligat a pagar 10.459,89 
euros per aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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4.-  (01-2015CD48229) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en la reforma destinada a habilitar un espai per ONG i Associacions sense ànim de 
lucre al c/ Ribera 16 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a 
Fan News Club, SL, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, que acredita amb l’admissió del comunicat d’obres del 29 de setembre de 
2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació a 
l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 3.350,00 euros, es redueix en un 50%, la qual 
cosa representa una bonificació de 1.675,00 euros, quedant només obligat a pagar 1.675,00 euros 
per aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5.-  (02-2010LM13014) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres l’enderroc i nova construcció 

d’interpavelló 6-8, enderroc de volum disconforme i reforma de clavegueram amb modificació 
estructural, construcció de passarel·les exteriors i reforma de façana, en construccions, 
instal·lacions i obres destinats a qualsevol dels equipaments comunitaris  de l’edifici del carrer 
Villarroel, 170 (exp. 02-2010LM13014) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011; 
CONCEDIR a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per la concessió de 
llicència d’obres majors, de 21 de gener de 2011 (que suposa una bonificació de 163.825,63 euros), 
donat que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2014 en tant que són promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (07-2015CD45003) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’ascensor en l’interior de l’edifici del carrer França, 15,  de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca del 
carrer França, 15, 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 instal·lació de 
l’ascensor (essent la quota total de 1.836,64 euros, i aplicant la bonificació del 90%, la quota 
resultant exigible és de 183,66 euros); donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, atès que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones, i aquestes no s’integrin en obres o construccions d’abast general. En 
data 2 de setembre de 2015 la comunitat de propietaris de la finca del carrer França, 15, va liquidar 
la totalitat de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres per import de 1.836,64 euros. 
RETORNAR a la Comunitat de Propietaris la quantitat de 1.652,98 euros corresponent al 90% de la 
quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres (ICIO) i que va ser liquidada en data 2 de 
setembre de 2015 (número de rebut LV 201531601782406). APLICAR el mateix tipus de bonificació 
al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l'obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (07-2015LL52346) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor exterior annex a l’edifici plurifamiliar d’habitatges entre 
mitgeres de planta baixa i 4 plantes pis del número 6-10 del carrer Tolrà, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la comunitat de propietaris de la finca del carrer 
Tolrà, 6-10, 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 exterior annex a l’edifici plurifamiliar d’habitatges entre 
mitgeres de planta baixa i 4 plantes pis, en data 14 d’octubre de 2015, (essent la quota total de 
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1.644,65 euros i aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 164,47 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 aquestes no s’integrin 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 de l'obra; i DONAR trasllat 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
8.-  (09-2015LL43132) DECLARAR les obres consistents en substitució de dues edificacions 

col·lindants, amb conservació de la façana parcialment transformada, així com una remunta per a la 
creació d’un tercer pis de l’edifici situat al carrer Gran de Sant Andreu 245-247 d’aquesta ciutat, 
d’especial interès, atès que l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció C, d’acord amb el 
Pla Especial de protecció del carrer Gran de Sant Andreu; CONCEDIR a la Inmobiliaria Hahen i 
Heia SL la bonificació del 35% 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 el 18 
de novembre 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 les obres s’executen en una finca amb un nivell de protecció C, 
d’acord amb el Pla referit i les obres acompleixen una funció d’especial interès ja que es realitzen a 
un emplaçament protegit; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
9.-  (10-2015CD31424) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres menors per a la 

reforma d’equipament docent al carrer València, 680 de Barcelona, que són  objecte del comunicat 
tramitat amb número d’expedient 10-2015CD31424; CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació la 
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que 
resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que 
les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i per a 
construir un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM.  DONAR trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
10.-  (10-2013CD43429) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres en edificis 

catalogats, incloses actuacions en façana al carrer Clot, números 4A, 6, 8, 12, 22, 26, 28 i 30, de 
Barcelona, objecte del comunicat tramitat amb número d’expedient 10-2013CD43429; CONCEDIR 
al senyor Manuel Gaya Solé la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de 
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre edificis o locals urbanísticament 
protegits amb un nivell de protecció C; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
11.-  (15PL16336) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolita als solars dels carrers Princesa 21 i 
Boquer 8-12 (subàmbit 1) i Sant Bartomeu 5-7 (subàmbit 2) de Barcelona, d’iniciativa municipal; 
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.2 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), pel que fa al subàmbit 1: 
l’atorgament de llicències d’edificació, i instal·lació o ampliació d’activitats; i respecte al subàmbit 2: 
l’atorgament de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació i instal·lació o ampliació d’activitats. 
PRECISAR que els àmbits de suspensió estan delimitats i grafiats en el plànol que figura a 
l’expedient elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73; DETERMINAR, a 
l’empara de l’article 72.1 de l’esmentat text legal, que el termini d’aquesta suspensió serà, com a 
màxim, de dos anys, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquest acord; 
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PRECISAR que, no obstant això i de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), podran atorgar-se les llicències fonamentades en el 
règim vigent, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova 
inicialment; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
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 Barcelona En Comú: 
 
12.-  (M1519/1661) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) L'eradicació de l'ús del 

glifosat i altres herbicides igualment tòxics, als espais verds i la via pública municipals, trobant 
alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi 
ambient i establint un període màxim de transició d'un any per assolir aquest objectiu. 2) L'ús 
d'herbicides, serà substituït per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi 
ambient. 3) Que s'iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria ecològica 
gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l'ús d'agrotòxics, les podes 
excessives, l'ús d'espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives. 4) Que 
es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per entitats com per particulars, 
referents a l'aplicació del glifosat i d'altres herbicides. Tant la Constitució en el seu article 45, el 
Conveni d'Aarhus, així com algunes Directives europees, reconeixen el dret a la informació i a la 
participació pública per tenir accés a la justícia en matèria mediambiental. 5) Per tal de contribuir a 
garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell 
supramunicipal, l'Ajuntament de Barcelona proposarà als ajuntaments de l'Àrea Metropolitana que 
prenguin mesures en la mateixa línia. 6) Per qüestions de salut pública i per tal d'evitar l'ús d'aquest 
tipus de productes perjudicials a jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no 
municipal (com per exemple les vies del tren) es faran campanyes de conscienciació i jornades 
informatives dirigides als propietaris de jardins privats, als professionals viveristes i responsables 
d'altres administracions. 7) Que es facin estudis clínics necessaris sobre la salut dels treballadors i 
treballadores de parcs i jardins per valorar els efectes tòxics sobre els seus organisme. Tanmateix 
creiem necessari un mostreig poblacional suficient per poder treure conclusions epidemiològiques. 

 
 Del Grup municipal CiU: 
 
13.-  (M1519/1633) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda continuar l'impuls a la creació 

del Parc Mixt dels Tres Turons a través de la tramitació municipal de les modificacions de 
planejament necessàries que resultin factibles d'acord amb els estudis de viabilitat previs, així com 
la redacció i tramitació d'un Pla Especial de Protecció de l'Entorn, que preservi el paisatge, la 
memòria visual i històrica, amb l'ordenació dels elements de telecomunicacions, i la creació d'un 
espai d'ús social i de trobada pel veïnat, tot preservant l'entorn d'agressions urbanístiques i 
d'impactes mediambentals no desitjats. 
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 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
14.-  (M1519/1647) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a 

que, en el termini de dos mesos, i en relació al "Pla Director d'Infraestructures del Transport Públic 
Col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020", faci un informe en el què 
s'identifiquin les prioritats del govern de la ciutat en matèria d'infraestructures del transport. Que es 
faciliti aquest informe als grups municipals per al seu debat a la Comissió. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
15.-  (M1519/1643) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 

l'elaboració i presentació, en el termini de tres mesos, d'un document que inclogui la relació 
d'accions que el govern té previstes durant la present legislatura per tal d'avançar al màxim amb 
l'acompliment de l'objectiu del "Compromís de Barcelona pel clima" d'increment del verd urbà en 1,6 
Km2 al municipi de Barcelona, tenint en compte les limitacions de planejament metropolitanes 
existents. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
16.-  (M1519/1654) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal 

presenti un informe de viabilitat en relació a la desafectació d'habitatges en àmbits com el passatge 
Santa Eulàlia, o la font del Gos, amb l'objectiu de programar la formulació dels corresponents plans 
urbanístics durant aquest mandat. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
17.-  (M1519/1662) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Adequar l'estructura de la 

ciutat a les necessitats de la vida quotidiana, facilitant la realització dels treballs de cures. Promoure 
la creació d'un nou reglament que proposi mesures com, per exemple, la disposició de canviadors i 
espais per l'alletament en espais oberts al públic -segons m2 i funcions-, tant en establiments 
privats com públics o la revisió dels plans de mobilitat per a que es tinguin en compte els diversos 
recorreguts que fan les dones. 2) Elaborar un pla de reforma dels espais públics per a permetre el 
ple accés i gaudi a les dones, especialment pel que fa a la eradicació de totes les formes de 
violència contra aquestes. Aquest pla abordaria tant l'assetjament al carrer en forma de comentaris 
com les agressions sexuals. Abordatge també de la por com a límit a l'accés de la ciutat. 3) 
Considerar els espais privats com a part de la ciutat, promocionant relacions lliures de violències, 
abusos i desigualtats. 4) Crear un pla per a dotar als edificis d'habitatges d'estructures col·lectives 
per a la realització dels treballs de cures, com també el foment de la creació d'espais privats que 
fomentin la coresponsabilitat en aquestes tasques. 


