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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
 COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió d’11 de juliol de 2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (2017/144) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Barcelona; 
SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
2.-  (E.02.6002.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 

situat al carrer Comte d’Urgell davant núm. 112, amb el núm. del codi d’activitat 69 formulada pel Sr. Daniel 
Trulla Lebouchard i en la seva virtut. DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i  RETORNAR al 
municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació 
de cap classe a favor del titular de 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 Demòcrata: 
 
3.-  (M1519/6530) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a implantar una nova 

taxa municipal pel turisme estranger en la modalitat de "visitant de dia", que no pernocta a la ciutat, i que 
aquesta nova taxa entri en vigor l'any 2018. 

 
 Del Grup Municipal de Cs: 
 
4.-  (M1519/6516) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal porti a terme les accions 

següents en l'àmbit de la venda de productes alimentaris: - Realitzar una campanya de dinamització i 
promoció dels mercats municipals d'acord amb els operadors. - Assegurar el compliment de la normativa 
relativa a la venda de productes alimentaris, tant als mercats municipals i en els establiments dedicats a la 
venda d'aquests productes, com en altres formats no sedentaris per lluitar contra la competència deslleial, 
garantint una competència justa en el sector. - Presentar, en el termini de sis mesos, un estudi sobre 
l'impacte de la proliferació d'establiments dedicats a la venda de productes alimentaris en l'activitat dels 
mercats municipals, així com un pla de mesures per tal d'atenuar aquest impacte. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
5.-  (M1519/6508) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a finalitzar les obres del 

Mercat de Sant Antoni i mantenir el seu compromís d'obertura del nou mercat durant els mesos de març o 
abril del 2018. 
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 COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió d’11 de juliol de 2017. 
 

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 Demòcrata: 
 
1.-  (M1519/6527) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Presentar en el 

termini de tres mesos, un pla d'actuació per millorar l'atenció de les necessitats derivades de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència (LAPAD) que inclogui: Dades actualitzades i complertes, els recursos humans i materials que 
es destinaran, protocols d'actuació i un calendari que prevegi el temps de resolució dels PIA, un cop la 
persona ha estat valorada i s'ha resolt el seu grau de dependència (Programa Individual d'Atenció). Continuar 
treballant en el marc del Consorci de Serveis Socials el pla de xoc conjunt amb el Departament de Treball, 
afers Socials i Famílies amb l'objectiu de reduir el nombre de persones pendents d'atendre per a l'elaboració 
de PIA o de rebre el reconeixement de servei que necessita. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
2.-  (M1519/6505) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a estudiar la 

rehabilitació del Taller Masriera, analitzar la viabilitat de la compra, i negociar amb la propietat, per tal de 
posar aquest equipament al servei de la ciutadania i les arts escèniques. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
3.-  (M1519/6520) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda demanar al Govern municipal a que 

insti a la Generalitat a: 1. Incoar un expedient d'informació prèvia sobre les denúncies dels familiars dels 
residents de les residències: Mossèn Vidal i Aunós, Bon Pastor, Alchemika, Bertran i Oriola i El Molí. 2. 
Convocar un nou concurs que estableixi les ràtios de gerocultors adequades a la situació real dels avis a les 
cinc residències, si s'escau, dels resultats de l'expedient informatiu. 3. Resoldre immediatament totes les 
deficiències denunciades pels familiars, de les quals la Generalitat té coneixement. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
4.-  (M1519/6501) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Declarar Barcelona, ciutat lliure de 

fons voltors d'inversió i proposar acabar amb els privilegis fiscals de les SOCIMI's. 2. Elaborar un protocol 
d'intervenció amb l'objectiu de definir com els serveis tècnics han de prioritzar l'adquisició d'immobles per tal 
d'intervenir el mercat immobiliari, així com dotar pressupostàriament aquestes intervencions. 
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 Declaracions Institucionals: 
 
5.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Adherir-se al reconeixement internacional 

del dia de la sordceguesa i donar suport als actes de visibilitat i difusió de les activitats que promouen el 
coneixement i la conscienciació social d'aquesta discapacitat com la "Setmana Helen Keller de 
conscienciació sobre la sordceguesa" que promou l'entitat APSOCECAT. Segon.- Promoure la difusió 
d'aquesta setmana de conscienciació entre els governs locals de la demarcació per tal d'afavorir l'accés de 
les persones amb aquesta discapacitat als recursos i serveis adequats a la seva condició. Tercer.- Donar 
trasllat del present reconeixement a l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT). 

 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Recuperar la memòria del Saló Diana i de la 

seva influència en tota una generació d'actors, músics, cineastes, directors de teatre i altres creadors de la 
nostra ciutat. Segon.- Instar el Govern municipal a organitzar un acte per tal de celebrar el 40è aniversari de 
la breu però fructífera trajectòria artística i social d'aquest espai teatral. Tercer.- Elevar una proposta a la 
ponència del nomenclàtor i plaques commemoratives per a la col·locació d'una placa commemorativa al 
carrer de Sant Pau, on hi va haver el Saló Diana i ara hi ha el Centre Esportiu Municipal Can Ricart. 

 
 
 COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, 

en sessió de 12 de juliol de 2017. 
 

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 Demòcrata: 
 
1.-  (M1519/6549) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que es procedeixi a la unificació dels diferents arxius del sistema municipal d'arxius en un únic equipament 
que solventi els problemes i les mancances actuals i, en concret, la manca d'espai per custodiar 
adequadament els seus fons i col·leccions documentals, capacitat i condicions dels seus treballadors 
facilitant-se i garantint el ple accés de la ciutadania a la consulta de la documentació i material arxivístic. 

 
 Del Grup Municipal Cs: 
 
2.-  (M1519/6556) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Mobilitat acorda: 

Que per part del Govern es sol·liciti al Comitè d'Ètica, òrgan independent que s'encarrega de fer complir el 
Codi Ètic, l'elaboració d'un informe en el que es valori si l'actuació dels càrrecs electes en els primers anys de 
mandat s'adequa als mandats que emanen del Codi Ètic de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3.-  (M1519/6538) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que el Govern municipal desenvolupi, en el termini de 6 mesos, un Pla pilot consistent en Oficines de 



 
 
 
Secretaria General 
 
 

Ref:  Extracte d'acords 

v.  23/ 5/ 2017     13: 51 
4 

Mediació i Denúncia en les que hi intervinguin agents de la Guàrdia Urbana i, si s’escau, Mossos d’Esquadra, 
així com un grup de mediadors, per tal de conjugar la tasca social i de mediació amb les funcions policials, 
amb l’objectiu d’afavorir la convivència a la franja del Besòs. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
4.- (M1519/6562) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 

adherir-se a la Declaració de Barcelona signada el 8 de juny del 2017 per diverses agrupacions de 
veneçolans a Barcelona, en defensa dels drets humans a Veneçuela. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5.-  (M1519/6544) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: - 

Que en el pròxims mesos s'impulsin les polítiques de municipalització dels serveis municipals vinculats a 
l'atenció dels col·lectius més vulnerables per tal de millorar la qualitat dels serveis, garantir unes condicions 
laborals dignes així com una participació de treballadores i usuàries en el funcionament dels diferents 
serveis. - Que a través d'aquest procés s'equiparin les condicions de les treballadores d'aquests serveis a les 
treballadores de serveis socials, amb les categories adequades, millorant d'aquesta manera les seves 
condicions laborals i s'avanci per la presa de decisions conjuntament entre usuàries i treballadores; treballant 
colze a colze amb les regidories corresponents. - Que es treballi per facilitar i garantir la coordinació entre els 
diferents serveis d'atenció a les persones per tal de garantir una atenció integral. 

 
 
 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 12 de juliol de 2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (03-2009LM00637) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 
d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), als terrenys situats al carrer Corral número 25 i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2009, CONCEDIR al Servei Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 8 
d’octubre de 2009 (exp. 03-2009LM00637), per a l’edificació de les dependències d’un nou Centre 
d’Assistència Primària (CAP), destinades a equipament públic sanitari-assistencial donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat de 
caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7b) i les obres 
acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament sanitari-
assistencial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (06-2015CD30807) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud de data 21 de juny de 2016, realitzada pel 

representant del Sr. Hidehiro Inuzuka, de bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per l’admissió, el 3 de juny de 2015, del comunicat diferit de les obres de la 
plaça del Nord 6, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2015; i DONAR trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (06-2014LL44211) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal, les obres  per a la reforma i 

canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis baixos 1a del carrer Astúries, núm. 15, i de 
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conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a la Sra. Maria Rosa Argemí Hernández 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, de 8 de maig de 2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que en tractar-se d’obres realitzades en un edifici catalogat amb nivell de 
protecció C, concorre una circumstància cultural, històrico-artística; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4.-  (06-2015LL32247) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, realitzada pel 

representant de la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 29 de juny de 2016, 
de les obres del carrer Mare de Déu de la Salut 17-29, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 
2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5.-  (06-2015CD47850) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, realitzada pel 

representant de la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió, el 14 d’agost de 2015, del comunicat diferit de 
les obres del carrer Mare de Déu de la Salut 17-29, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2015; i 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (06-2015CD45325) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de 24 de març de 2016, realitzada pel 

representant del Cercle Catòlic de Gràcia, de bonificació del 65% sobre la quota de l’impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), generada per  l’admissió, en data 31 de juliol de 2015, del 
comunicat diferit  de les obres de reforma d’edifici i d'instal·lació d’ascensors en l’interior de l’edifici al carrer 
Santa Magdalena, 12-14, en aplicació de l’article 7è 1.1  de l’Ordenança Fiscal (OF) 2.1 de l’any 2015; i 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (06-2016CD01768) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud de 4 de maig de 2017, realitzada pel Sr. 

Xavier Nogués Forgas, en nom i representació de la Comunitat de propietaris plaça de la Vila de Gràcia 
núm.1, de bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
meritat per l’admissió en data 18 de gener de 2016 del comunicat diferit de les obres de la plaça de la Vila de 
Gràcia núm.1, en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
8.-  (09-2017LL04355) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat pública les obres consistents en 

rehabilitació de façanes, patis interiors, coberta i escala de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Coroleu 77 
d’aquesta ciutat, atès que l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció B, d’acord amb el Pla Especial 
de Protecció del carrer Coroleu; CONCEDIR a Fortuny 21 SL la bonificació del 50% 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  22 de maig de 2017, 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 B, 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-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
9.-  (10-2014LL11820) DENEGAR a Cruz Roja Española la sol·licitud d’una bonificació del 35% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (exp. 10-2014LL11820), per l'obra de rehabilitació i reforma 
del conjunt format per dos edificis industrials consolidats, destinats a la 1ª etapa de la remodelació per a 
ubicar-hi les oficines de la Creu Roja al carrer Almogàvers número 89-91, atès que no es donen els requisits 
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establerts a l’Ordenança fiscal núm. 2.1 d’aplicació per l’any 2014, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, al seu article 7è relatiu a bonificacions (circumstàncies socials), ja que 
no és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM i no  es porta a 
terme en una parcel·la qualificada d’equipament. 

 
10.-  (EM 2017-07/16) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de l’organisme autònom local Institut 

Municipal d’Urbanisme per a la seva transformació a entitat pública empresarial local. SOTMETRE a 
informació pública l'acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb l’article 201 
del Reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens locals. 

 
11.-  (17PL16495) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la 

Modificació del PGM en l’àmbit del terrenys del Futbol Club Barcelona en el Districte de les Corts, d’iniciativa 
municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en 
un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 
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 Demòcrata: 
 
12.-  La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Reprovar la regidora de mobilitat Mercedes Vidal per la 

seva incapacitat en la gestió del conflicte amb els treballadors del metro de la ciutat de Barcelona. 
 
 Del Grup Municipal Cs: 
 
13.-  La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Reprovar la gestió de la regidora de mobilitat i 

presidenta de TMB en la negociació del conveni col·lectiu del metro de Barcelona. Reclamar al govern de la 
ciutat un nou impuls en les negociacions per a resoldre el conflicte que perjudica tots els barcelonins. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
14.-  (M1519/6541) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que degut a les irregularitats 

administratives que la Fiscalia va apreciar en l’operació urbanística que va permetre la construcció de l’Hotel 
del Rec Comtal, l’Ajuntament de Barcelona encarregui una auditoria externa per tal de revisar tot aquest 
procediment urbanístic. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
15.-  (M1519/6566) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern Municipal a 

desmantellar la superilla del Poblenou arran del rebuig veïnal a la implantació d’aquesta mesura que es va 
posar en marxa de manera precipitada i improvisada sense comptar amb un consens veïnal, i que suposa 
problemes de mobilitat, entre d’altres, en tota la zona. 
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 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
16.-  (M1519/6547) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Una estratègia de millora tant 

quantitativa com qualitativa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire i per l’elaboració d’un 
pla de reducció de les emissions contaminants a la ciutat de Barcelona. 1.-  Que el govern municipal presenti 
en el termini de 3 mesos una estratègia per la millora de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire 
a la ciutat de Barcelona. Aquesta estratègia ha d’incloure: a) Un pla d'acció anual, acordat amb els districtes, 
a implementar ja durant l'any 2018, que permetin millorar la monitorització ambiental amb la voluntat d'anar 
assolint un sistema de vigilància a la població a nivell de barri i districte. Aquest pla anual ha de preveure la 
instal·lació de noves estacions automàtiques de mesura de qualitat de l'aire posant especial èmfasis en els 
àmbits on es disposi actualment menys informació i concretament, en els districtes de Nou Barris, Horta-
Guinardó i Sant Andreu i especialment la Zona Franca i l'entorn del Port de Barcelona. b) Una actualització 
de les necessitats en quant a l'actualització dels equips i mètodes analítics emprats per tal d’analitzar la 
concentració de NOx, SO2, CO, O3, PM10 i PM2,5 i un pla de millora dels mateixos on s'estableixi 
calendarització i pressupost. 2.- El govern es compromet amb el compliment de l'establert a la Directiva 
2008/50/CE en tots els barris de la ciutat. Per fer-ho actualitzarà bianualment l'inventari de les emissions de 
contaminants atmosfèrics a Barcelona que elabora la Generalitat de Catalunya a l'informe de qualitat de l'aire 
de la ciutat. A més de quantificar les emissions totals i sectorials, i la seva evolució temporal, s'establiran 
objectius generals i específics i el seu grau de compliment. Aquests objectius generals i específics de 
reducció ha de ser revisats amb la periodicitat que estableixin els plans de reducció corresponents i ha de ser 
coherents amb el compliment de l'establert a la Directiva 2008/50/CE en tots els barris de la ciutat. 


