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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió extraordinària de 17 de maig de 2016. 

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

Única.-  La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Que l’àrea de Consum s’integri a l’àrea de Comerç i 
Mercats. 2. Que el Govern municipal apliqui el Pla d’Impuls i Suport al Comerç 2013-2016, i 
comenci a treballar amb la revisió del mateix i/o la redacció d’un nou Pla de comerç fent que aixequi 
el mateix consens amb el sector i grups municipals i presentant-lo en aquesta Comissió. 3. Que el 
Govern municipal executi el Pla Estratègic de Mercats, establint un calendari i un pressupost de 
remodelacions de mercats. 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió ordinària de 17 de maig de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (E.01.6005.16) (E.01.6005.16) AUTORITZAR la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de 

domini públic de la finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos 
Musicales, SL” (CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions de “Arteria 
Promociones Culturales, SRL”; REQUERIR-LA perquè en el termini de 15 dies des de la notificació 
del present acord constitueixi a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 330.000,00 euros, de 
conformitat amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús privatiu, 
com actual titular de la mateixa; PRORROGAR el contracte per un termini addicional de 5 anys; 
FORMALITZAR el contracte corresponent; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.-  (EM 2016-05/12) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat privada 
municipal Barcelona Activa, SA, amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de 
l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients d’acord amb el text incorporat en 
l’expedient administratiu. SOTMETRE a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per 
un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 

3.-  (05-2016IBI001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del centre esportiu 
Camp de Futbol Municipal de Vallvidrera, ubicat al carrer Reis Catòlics 35-55, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 
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4.-  (SJ-16-026) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Centre Esportiu 

Municipal Clot de la Mel, ubicat al carrer Lope de Vega 236-256, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
5.-  (SJ-16-027) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la Pista Poliesportiva 

Municipal la Palmera ubicada al carrer Andrade 242-250, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 
de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
6.-  (SJ-16-028) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal el CEM Maresme, ubicat 

al carrer Puigcerdà 41-61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (SJ-16-029) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Club Esportiu 

Municipal La Nau del Clot ubicat al carrer Llacuna 172, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 
de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
8.-  (SJ-16-030) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex Esportiu 

Municipal Bogatell ubicat al carrer Carmen Amaya 4-6, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 
de 29 de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
9.-  (SJ-16-031) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex Esportiu 

Municipal Menorca, ubicat al carrer Menorca 1-23, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 
de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
10.-  (SJ-16-032) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Camp de Futbol 

Municipal Poblenou-Agapito Fernández, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de 
desembre de 2015; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
11.-  (SJ-16-033) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex Esportiu 

Municipal Olimpia ubicat al carrer Perú 195-237, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 
de desembre de 2015, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
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: 
 
12.-  (M1519/3317) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda acollir-se al Reglament de la Generalitat 

de Catlaunya que desenvolupa l'impost sobre habitatges buits, per tal de poder aplicar el recàrrec 
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de l'IBI previst a les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona pels pisos buits propietat de 
les entitats financeres i als grans tenidors de pisos desocupats de manera permanent durant més 
de dos anys sense causa justificada. 

 
 Del Grup municipal C’s: 
 
13.-  (M1519/3289) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal realitzi una 

revisió i actualització de l'estat de llicències i activitats comercials, que es fan als Mercats de Venda 
no Sedentària de la ciutat, així com de la normativa que regula aquests mateixos mercats. Que 
s'entregui als comerciants legalment establerts una documentació més explícita, que inclogui el 
termini de validesa, les dades indentificatives del titular amb fotografies, el lloc, els horaris i les 
dates on pot exercir l'activitat i els productes autoritzats per a la venda, per tal de facilitar la seva 
identificació i les inspeccions que es facin als mercats. Que es doti amb els mecanismes necessaris 
per fer complir la normativa a que regula els Mercats de Venda no Sedentària, tant a nivell de 
seguretat com de supervisió dels productes en venda. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
14.-  (M1519/3305) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern de l'Estat espanyol a 

elaborar un Reglament de Ports que garanteixi un model portuari descentralitzat i augmenti 
l'autonomia del Port de Barcelona en la gestió de la política de taxes, en línia recomanada pel 
Parlament Europeu, amb l'objectiu d'augmentar la seva competitivitat. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
15.-  (M1519/3280) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a fer totes les 

gestions necessàries per dotar al comerç de Barcelona d'un nou Pla estratègic 2017-2020, 
consensuat amb el sector, que vetlli pel manteniment del model de comerç de proximitat i per 
l'impuls de la competitivitat i de la qualitat d'aquest sector tan important per l'economia de 
Barcelona. 

 
Del Grup municipal PP: 

 
16.-  (M1519/3311) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que s'estudiï juntament amb l'Institut 

Municipal de Mercats que el projecte definitiu del mercat de l'Abaceria Central contempli l'ús de 
l'aparcament per part dels residents, incloent la possible ampliació del nombre de plantes per a 
aquest efecte. 2. Que aquest projecte també inclogui un superfície comercial que complementi 
l'oferta de productes frescos que ofereixen les parades del mercat. 3. Que s'inclogui com a prioritari 
el mercat de l'Abaceria Central dintre de les inversions previstes a l'Institut Municipal de Mercats. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 17 de maig de 2016. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 

Propostes d’acord 
 

1.-  (02C/2008) APROVAR a favor de la concessionària Club Unión Deportivo Hebron Taxonera la 
indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del contracte de gestió de serveis 
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públics, en la modalitat de concessió, amb número d’expedient 02C/2008 a data 30 d’abril de 2016, 
segons detall que s’adjunta en Annex número I, en compliment de 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; ADVERTINT-LI 
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, moment en què s’actualitzarà la 
indemnització pel temps transcorregut des del 1 de maig de 2016; ORDENAR l’autorització i 
disposició de despesa de 411.297,30 euros a favor del concessionari Club Unión Deportivo Hebron 
Taxonera per part del Gerent del Districte com a òrgan competent, de conformitat amb el Decret 
d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 en matèria de gestió econòmica;  NOTIFICAR la present resolució 
a Club Unión Deportivo Hebrón Taxonera; a la recurrent Fundació Marcet; i DONAR-NE compte a 
l’Òrgan jurisdiccional esmentat. 

 
2.-  (066/2016) ATORGAR una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo Hebron Taxonera, 

amb NIF G-62856687, concessionària 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 Teixonera, per un import màxim de 141.500,00 euros, per cobrir el 
dèficit de l’explotació previst de l’any 2016, motivat per la modificació dels preus públics de 
determinades prestacions de les instal·lacions esportives municipals acordat per la Comissió de 
Govern el 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb el topall màxim de subvenció establert per 
l’acord de la Comissió de Qualitat de vida, Igualtat, Joventut i Esports, de 16 d’abril de 2013, amb el 
benentès que el reconeixement de les obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà 
condicionada a l’acreditació per part de l’entitat del perjudici econòmic efectiu per la modificació de 
les tarifes; i de la valoració econòmica de la indemnització que cregui que li correspon percebre, si 
escau, tenint en compte el grau d’amortització de la inversió realitzada, en base a la liquidació de 
contracte en curs, en virtut de resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de 
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 i 
serà proporcional al temps transcorregut de l’any 2016 en què es mantingui com a concessionària; 
per cobrir el dèficit de l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de conformitat amb la clàusula 
17.2.d) del Plec de clàusules administratives del contracte, així com l’establert als articles 249.b) del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals de Catalunya i 129.2 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el 
Reglament de serveis de les corporacions locals; AUTORITZAR i DISPOSAR l’esmentada despesa 
amb càrrec al compte corresponent del pressupost de despeses de l’exercici 2016. 

 
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. 
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 Del Grup municipal C’s: 
 
3.-  (M1519/3286) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que l'Ajuntament de 

Barcelona, en coordinació amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) realitzin 
una campanya de conscienciació i divulgació de la realitat de les persones amb diversitat funcional, 
que necessiten l'ajuda d'un gos d'assistència, per al desenvolupament de la seva vida quotidiana. - 
Que des de la Segona Tinència d'Alcaldia (Drets Socials), en coordinació amb les regidories 
corresponents de comerç i mobilitat, es realitzi una campanya de sensibilització per al compliment 
de la Llei 19/2009, que reculli i reguli el dret a l'entrada de gossos d'assistència als establiments i al 
transport públic. 

  
 Del Grup municipal ERC: 
 
4.-  (M1519/3302) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Continuar impulsant d’acord 

amb el Govern de la Generalitat el desplegament de les competències del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona d’acord amb el Decret 113/2006, de 25 d’abril, en el marc d'un pla director del 
CSSB que hauria d’estar enllestit en els propers 6 mesos. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
5.-  (M1519/3283) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal 

per a què, en el termini de sis mesos, presenti un pla d'accions per a donar resposta a les persones 
grans que viuen en domicilis sense ascensor i amb dificultats de mobilitat per accedir al carrer o en 
el deambular de la seva pròpia casa, tot donant resposta a les diferents problemàtiques que es 
presenten en aquesta situació contemplant les actuals accions que ja es fan des de l'Ajuntament i 
de futures a desenvolupar, així com, s'estudiï la possibilitat d'un programa a nivell de ciutat adreçat 
a aquestes persones per la cessió de l'ús temporal del seu pis en propietat a l'Ajuntament, per ser 
inclòs en la borsa d'habitatges de lloguer social a canvi d'habitatges en les promocions municipals 
d'habitatges per a gent gran. 

 
Del Grup municipal CUP: 

 
6.-  (M1519/3276) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar programes 

d'apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i elles mateixes puguin ser part 
activa d'aquests programes. Segon.- Garantir des dels ajuntaments que les polítiques municipals 
proporcionen unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin d'autonomia, 
així com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d'oci. Tercer.- Dur a terme estudis i seguiments 
continuats de les condicions econòmiques i socials en què es troben les persones grans i 
pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció de violéncia masclista 
vers dones grans. Cinquè.- Impulsar programes de conscienciació de respecte cap a la nostra gent 
gran que els valori com argents de construcció social. Sisè.- Reivindicar el dret a la ciutat de la gent 
gran. Setè.- Instar a la Generalitat a garantir uns ingressos suficients per a les persones grans amb 
la finalitat d'assegurar una vida digna. 

  
 Declaracions Institucionals 
 
7.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Reafirmar el reconeixement del 

valor que ha tingut al llarg de més d'un segle, i té encara avui, l'obra de Pau Casals (1876-1973), de 
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dimensió universal i plenament exemplar, enriquidora i vigent, culturalment i humana, per a 
Barcelona, Catalunya i el Món. Segon.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, que recull 
la petició de la Fundació Pau Casals i de les entitats musicals de la ciutat que li donen suport -
L'Auditori, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, l'Escola Superior de Música de 
Catalunya, el Consevatori Municipal de Música de Barcelona i el Conservatori Superior de Música 
del Liceu-, acorda instituir la "Diada Pau Casals - Ciutat de Barcelona / Pablo Casals Day - 
Barcelona" el 16 de juny de cada any, oberta a totes les persones que fan de la música una part 
important de la seva vida, a totes i tots els barcelonins, amb especial atenció a les joves 
generacions. Tercer.- Donar suport a l'organització d'aquesta Diada amb un programa que 
contempli la commemoració del reconeixement de la ciutat de Barcelona a Pau Casals, la 
participació popular en el record de la seva dimensió musical i humana, l'exaltació de la música com 
a llenguatge universal i la projecció de Barcelona com a ciutat de la música i la pau. 

 
8.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Mostrar l'adhesió de l'Ajuntament 

de Barcelona al Dia Internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, tot 
reconeixent el dret de totes les persones a viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva. 
Segon.- Expressar el nostre rebuig vers qualsevol mostra de discriminació o acte violent cap a les 
persones per raó d'orientació sexual o identitat de gènere, i reafirmar el compromís assolit al Plenari 
del mes de gener per tal que l'Ajuntament es personi com a acusació en aquells casos de 
LGTBFòbia que es produeixin a la ciutat. Tercer.- Promoure el desenvolupament d'un model de 
salut i sanitat no patologitzant. Quart.- Treballar per completar el desplegament de la Llei 11/2014 
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar la 
homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la voluntat de donar-li compliment i garantir els drets de les 
persones LGTBI a la ciutat de Barcelona. Cinquè.- Fer arribar aquesta Declaració Institucional a les 
entitats del col·lectiu LGTBI i al Parlament de Catalunya. 

 
9.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda adherir-se a la commemoració del dia 

mundial sense tabac promogut per la OMS, i en aquest sentit es compromet a: a) Conscienciar als 
barcelonins sobre el problema que representa per a la salut el consum de tabac. b) Propiciar 
actuacions per a la prevenció i control del tabaquisme. c) Promoure accions per fomentar 
l'empaquetat neutre del tabac. d) Donar suport a la societat civil en totes aquelles accions dirigides 
a assolir l'empaquetament neutre. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de 20 de maig de 2016. 

 
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.-  (M1519/3360) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: - Rebutjar la decisió de la Delegació del Govern Espanyol a Madrid, de prohibir al públic 
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l'entrada de banderes estelades al partit de futbol que enfrontarà el F.C. Barcelona i el Sevilla F.C. 
el proper diumenge 22 de maig de 2016 a l'Estadi Vicente Calderón. - Condemnar l'intent sistemàtic 
del govern de l'Estat de vincular el moviment independentista català amb ideologies de caire feixista 
o violent. - Denunciar aquest i qualsevol atac a la llibertat d'expressió pacífica de la ciutadania. - 
Demanar a la Delegació del Govern Espanyol a Madrid que, en defensa de la democràcia i les 
llibertats, aixequi la prohibició d'entrar banderes estelades al partit de futbol que enfrontarà el Futbol 
Club Barcelona i el Sevilla F.C. el proper diumenge 22 de maig de 2016 a l'estadi Vicente Calderón. 

 
 Del Grup municipal C’s: 
 
2.-  (M1519/3292) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda que el govern municipal assumeixi el compromís de no dissoldre la Unitat de Suport Policial 
(USP) de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/3352) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda que es reprengui el procés de reforma de les Normes Reguladores de la Participació 
Ciutadana i el Pla Director Municipal de la Participació Ciutadana i a establir els mecanismes de 
treball i consens que permetin la seva aprovació. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/3349) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: - Que es duguin a terme les accions per la redacció i debat de la proposta del Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau que ha de donar continuïtat a l'actual Pla que 
finalitza aquest 2016, així com per la presentació del corresponent Pla anual d'enguany. - Que el 
proper Pla Director s'acordi amb el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament i amb els diferents grups municipals. 

 
 Proposició amb contingut de Declaració Institucional 
 

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriu a 
continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i no produeix efectes jurídics 
com a acte administratiu resolutori. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
5.-  (M1519/3342) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en el 
procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig. Segon.- Traslladar aquest 
acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de l'Estat espanyol i a la Xarxa 
Antirepressió de Familiars de Detingudes. 

 
 Declaració Institucional 
 
6.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Primer.- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel 
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Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es 
transcriu a continuació: “Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un 
patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són 
gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són 
fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions 
administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament 
de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés 
lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els 
drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida." Segon.- Que l’Ajuntament de Barcelona reconeix: 
- el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i 
intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats; - el caràcter essencial dels arxius per a 
garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, 
assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i 
preparar el futur; - la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la 
humanitat; - la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja 
sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; - el paper dels arxivers els 
quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat en 
la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven 
per al seu ús; - la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i 
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la 
gestió dels arxius; Tercer.- Que l’Ajuntament de Barcelona es compromet a treballar conjuntament 
per tal que: - S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius; - la gestió dels 
arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o privats, els 
quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats; - es dotin els arxius 
amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de contractació 
de professionals degudament qualificats; - els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions 
que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús; - els arxius siguin 
accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels creadors, 
dels propietaris i dels usuaris; - els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania 
responsable. Quart.- Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i 
programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de 
promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la 
preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat. Cinquè.- Comunicar 
el present acord a l’Associació Arxivers Gestors de Documents de Catalunya. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 18 de maig de 2016. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (05-2014CD20318) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala comunitària de la finca 
ubicada al carrer Madrazo 130 (que compta de planta baixa i sis alçades), de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a la Sra. M. Angeles Coupet Molins la bonificació 
del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 
del comunicat diferit d'11 de juny de 2014 de les obres ubicades a la finca de carrer Madrazo 130 
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consistents en la instal·lació d’un ascensor en l’interior de l’edifici, tramitat a l’expedient 05-
2014CD20318 (essent la quota total de l’ICIO de 2.412 euros, aplicant la bonificació del 90% la 
quota resultant exigible és la de 241,2 euros, la qual consta va ser abonada per la interessada); 
donat que les obres emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant 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. 
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. 

 
2.-  (05-2015CD70038) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la tala de part 

de l’arbrat existent a la finca de l’avinguda J.V. Foix 116-220, deguda a la afectació per grafiosis que 
pateix, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Centro Asturiano 
de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per l’admissió del comunicat diferit de 28 de gener de 2016 tramitat a l’expedient 
05-2015CD70038 (essent la quota total de l’ICIO abonada la de 287,43 euros, aplicant la bonificació 
del 65% la quota resultant exigible és la de 100,60 euros); atès que les obres emparades per 
l’esmentat comunicat s’ajusten 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, la tala de l’arbrat es realitza en terrenys 
qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la 
realitzada per un equipament esportiu-recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
3.-  (05-2016CI06893) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de 

conservació o reparació menor de l’edifici catalogat ubicat al carrer Lleó XIII, 4, i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Anthouse, amb CIF B60263332, la bonificació 
del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió 
del comunicat de 17 de febrer de 2016 tramitat a l’expedient 05-2016CI06893, per a la realització de 
les obres ordinàries de conservació o reparació menor de l’edifici ubicat al carrer Lleó XIII, 4, 
consistents en el sanejament dels revestiments que es troben en mal estat a la planta baixa i a la 
planta soterrani de l’edifici, atès que s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que es realitzen en un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C, 
segons es desprèn de l’informe del Departament de Patrimoni Arquitectònic. Històric i Artístic obrant 
a l’esmentat expedient); essent la quota total de l’ICIO de 510.04 euros, aplicant la bonificació del 
35% la quota resultant exigible és la de 331,53 euros, la qual consta va ser abonada per la 
interessada; 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. 

 
4.-  (07-2015CD39893) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la realització d’unes obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats 
D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, llevat de les obres de conservació o 
reparació menor; reforma interior en locals, entitats sense ús d’habitatge, sense afectar l’estructura 
de l’edifici; i obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, ubicades al carrer 
Sant Antoni Maria Claret, 167, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. 
CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la bonificació del 65% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) generada  pel comunicat d’obres, 
presentat el 30 de juny de 2015, que suma la quantitat de 22.793,05 euros, essent la quota total de 
l'ICIO de 35.066,23 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 
12.273,18 euros (35% restant) atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
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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 les obres acompleixen una indiscutible 
funció d’interès social. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la 
inspecció final de la obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5.-  (07-2008LM07312) DEIXAR sense efecte la bonificació concedida a Residencial Nou Hebron, SL 

per acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 13 de desembre de 2012, d'un 90% de 
l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per construir un conjunt edificatori de 54 
habitatges de protecció oficial, en règim d’us de lloguer, de 25 anys, de règim general, situat al 
passeig Vall d’Hebron, núm. 120, atès que els habitatges de protecció oficial inicialment previstos, 
finalment han estat executats per una altra societat, LNC de inversiones, SA; DONAR-NE trasllat a 
la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 
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 BnComú: 
 
6.-  (M1519/3329) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Instar al Parlament de 

Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar els sistemes d'abastament i sanejament 
d'aigua en Alta com a béns comuns i com a un servei que atén un Dret Humà essencial per a la 
vida, per tant com a estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables. 2.- 
Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i sostenibilitat a que retiri els seus 
recursos al TSJ contra les sentencies del TSJC d'anul·lar la concessió de gestió a Acciona sobre 
ATL. 3.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat 
a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a crear una 
empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l'Agència Catalana de l'Aigua de 
manera transitòria. 4.- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori 
insti a aquesta nova empresa pública a la creació d'un reglament que contempli els espais 
necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència, 
control municipal i també de control ciutadà. 5.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Departament de Territori a revisar els criteris jurídics que han portat a la conclusió de no rescindir el 
contracte en funció de les irregularitats detectades per l'Oficina Antifrau de Catalunya. 6.- Instar el 
govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d'ATL. 7.- 
Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida. 8.- Publicitar aquest acord als 
mitjans de comunicació de titularitat municipal. 

 
 Del Grup municipal CiU: 
 
7.-  (M1519/3326) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal a 

realitzar al llarg de 2016, els projectes de reurbanització del carrer Balmes entre plaça Molina i 
plaça Kennedy incorporant les corresponents partides al pressupost de l'any 2017, per tal de que 
les obres finalitzin al llarg del present mandat. 
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 Del Grup municipal C’s: 
 
8.-  (M1519/3320) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es constitueixi un àmbit d'actuació 

urbanística que inclogui la totalitat de l'avinguda de Roma junt amb les illes de cases circumdants, per tal 
d'estudiar, conjuntament amb empreses, comerciants i entitats presents a la zona, mesures efectives que 
promoguin la realització de les obres pendents i la dinamització comercial i ciutadana de l'avinguda de Roma. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
9.-  (M1519/3331) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern de la ciutat a que es 

comprometi a millorar la seguretat entorn a la convivència entre vianants, ciclistes i conductors de vehicles 
de motor mitjançant la millora de la senyalització i el desplegament de campanyes de conscienciació i 
pedagogia ciutadana en relació a la normativa vigent, per tal de que la generalització d'un mitjà de transport 
saludable i sostenible com és el de la bicicleta es dugui a terme d'una manera ordenada, tot garantint la bona 
convivència entre vianants, ciclistes i vehicles de motor a la via pública, fins al desplegament total i definitiu 
de l'Ordenança de la Circulació de vianants i Vehicles en relació a aquest ús.  

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
10.-  (M1519/3339) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal iniciï el procés 

participatiu per tal de definir els criteris per remodelar l'avinguda Príncep d'Astúries, amb l'objectiu de 
millorar-ne la qualitat ambiental, fer-la més amable i més segura als veïns, així com més adequada per a les 
activitats econòmiques. 

 
 Proposició amb contingut de Declaració Institucional 
 

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriu a continuació té 
naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i no produeix efectes jurídics com a acte administratiu 
resolutori. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
11.-  (M1519/3299) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Donar suport públicament a la 

Plataforma en Defensa de l'Ebre i oferir suport als actes que s'organitzin al municipi per difondre la seva 
tasca. 2. Manifestar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l'Ajuntament de 
Barcelona al Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre aprovat pel govern espanyol. 3. Ratificar 
la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres rius, Nogueres, Segre, 
Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic. 
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar en mans 
d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos usuaris. 5. Fer arribar aquests 
acords al Govern de la Generalitat de Catlaunya, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (c/ Enric d'Ossó, 23 
(Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
 EL SECRETARI GENERAL, 

       
 
 
 
Jordi Cases i Pallarès 

 


