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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de  17 de novembre de  2015. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (2015/214) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat; 

i SOTMETRE’L a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 
del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
2.-  (3-148/2015) Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit per import de 
48.387.500,00 euros i crèdits extraordinaris per import de 90.000.000,00 euros, finançats amb 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del Pressupost 
2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de 27 de febrer de 2015), de conformitat amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15100590. Segon.- 
EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les 
reclamacions que es considerin oportunes. 

 
3.-  (22946) INADMETRE a tràmit la sol·licitud de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret formulada pel 

senyor Miguel David Gutiérrez Valencia en representació de Maria Isabel López López, Juan Carlos 
López López, Julian Camacho Castellanos, Maria Angeles Arnauda Castellano, Francisca Arnauda 
Castellano, Antonio Cucurrull Casado, Maria Lourdes Dafonte Rementeria, Antonia Blanco Valdó, 
Jaime Bernardo Moreno, Ana Gutiérrez Valencia, Josefa Navarro Moreno, Eugenio Nevado Díaz, i 
Maria Dolores Sangüesa Valero, contra l’acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació 
d’11 de desembre de 2013, pel qual s’aprova definitivament el Plec de clàusules reguladores per a 
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, i contra l’acord de la Comissió 
d’Economia, Empresa i Ocupació de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte per a la 
conservació i explotació publicitària dels quioscos de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat 
els situats a la Rambla, per estar mancada manifestament de fonament segons l’art. 102.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, d’acord amb el contingut de l’informe de la Direcció de Patrimoni de 4 de març 
de 2015, que s’annexa al present als efectes de motivació; TENIR per desistida l’Agrupación de 
Quioscos de prensa de Barcelona y Área, en no haver atès el requeriment d’esmena efectuat 
d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/92; INADMETRE a tràmit els recursos extraordinaris de 
revisió presentats per la Sra. Rosario García Sala i pel Sr. Adolfo López Ibáñez contra l’acord de la 
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 17 de setembre de 2014, i pel Sr. Sidney Arangoitia 
Chalco, atès que no es basen en cap de les causes de l’art. 118.1 de la Llei 30/1992, pels motius 
exposats en l’informe de la Direcció de Patrimoni, de 4 de març de 2015; DESESTIMAR, per les 
raons exposades en l’informe de la Direcció de Patrimoni, els recursos de reposició presentats 
contra l’acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, de 22 de 
gener de 2014, per la Sra. Luz Amparo Duque Serna (CA 86), i pels Srs. Antonio Agramunt Villar 
(CA 251), Jaime Gerbolés Álvarez (CA 265), Rafael Bataller Ballester (CA 332), Pedro R. Collado 



 

 

 
          Secretaria General 

 

Ref:  Extracte d'acords 

v.  23/ 11/ 2015     12: 31 
2 

Nebot (CA 344), Sidney Arangoitia Chalco (CA 392), Joaquin Loren Acerete (CA 393), i Francisco 
Jurado Marchena (CA 400), i per la societat Kiosko Premià SL (CA 360); i, en conseqüència, 
DECLARAR els esmentats quioscos en situació de vacants. 

 
4.-  (24398) ADJUDICAR, com a resultat de la subhasta pública celebrada, la concessió de l'ús privatiu 

que afecta d’una porció del terreny destinat a vial situat al carrer Doctor Aiguader, cantonada amb el 
carrer dels Pinzón, per a la instal·lació i explotació d’una estació de subministrament de GNC (gas 
natural comprimit) per a vehicles, a la societat Gas Natural Servicios SDG S.A., pel cànon de 
26.000,00 euros anuals; amb subjecció a les clàusules del Plec regulador de la concessió aprovat 
per acord de la Comissió d’Economia, Empreses i Ocupació del Consell Municipal en sessió de 18 
de març de 2015; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
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: 
 
5.-  (M1519/1394) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a fer les gestions 

oportunes per tal que les empreses operadores en l'àmbit dels serveis funeraris a la ciutat 
s'adhereixin a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
6.-  (M1519/1388) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que es potenciï el Pla de reempresa 

(Barcelona Activa), adreçat a la cessió de negocis per garantitzar la continuïtat de l'activitat. Creant 
un pla per augmentar el nombre d'empreses que puguin tenir aquest tipus de problemàtica, dotant 
de més recursos i promoció al programa, amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat del major nombre 
possible de negocis. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
7.-  (M1519/1363) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Dotar dels 

recursos i eines necessàries a la Fundació Formació Professional BCN, el Consorci d'Educació de 
Barcelona i Barcelona Activa perquè, ja sigui amb equips existents o amb la creació d'un nou equip 
especialitzat, creïn la figura del facilitador entre empreses i Centres Educatius de Formació 
Professional per tal que realitzi una tasca prèvia de cerca de possibles empreses candidates i hi 
estableixi el primer contacte abans de posar en contacte el Centre Educatiu i l'empresa. 2) Que es 
pugui territorialitzar la feina en els districtes, amb facilitadors per tal de tenir més contacte amb els 
Centres educatius de Formació Professional. 3) Que en aquesta tasca es posi especial èmfasi en el 
contacte amb PIMES i empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat en el marc de 
l'economia social i solidària per tal d'augmentar el nombre d'alumnes que participen en programes 
amb aquests tipus d'empreses. 4) Que es tingui també com a objectiu els autònoms de la nostra 
ciutat i, per tant, arribar a acords amb els gremis i associacions d'autònoms. 
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 Del Grup municipal PSC: 
 
8.-  (M1519/1376) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Constatar l'increment de l'activitat dels 

"top manta" i de la venda il·legal de productes falsificats des de l'inici d'aquest mandat i lamentar 
que el govern municipal no hagi fet tot el necessari per abordar aquest problema des de l'exercici 
complet de totes les seves competències, tenint en compte totes les dimensions del fenomen. 2) 
Recolzar les iniciatives dels comerciants i de la resta d'agents implicats (consumidors, sindicats, 
etc.) adreçades a defensar els seus drets i a garantir que no es produeixi una competència deslleial 
en el món del comerç de la nostra ciutat. 3) Instar al govern municipal a mantenir una actitud més 
activa a l'hora d'evitar aquest fenomen, a incrementar la col·laboració amb les altres administracions 
implicades, així com a impulsar una campanya informativa, entre residents i visitants, sobre els 
efectes i les possibles sancions que pot comportar l'adquisició de productes als "top manta" i a la 
resta de venedors ambulants il·legals de la ciutat. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
9.-  (M1519/1369) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1) Exigir el 

rescabalament immediat de les transferències que la Generalitat de Catalunya ha deixat de fer en 
serveis bàsics a les persones a l'Institut Municipal d'Educació, l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, el Consorci d'Educació, el Patronat Municipal de l'Habitatge, el Consorci d'Habitatge, 
l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari des de 2011 fins 2015. 2) Presentar el calendari de 
devolució del deute pendent de la Generalitat de Catalunya, incloent els interessos de demora 
corresponents. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  17 de novembre de  2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (20120496) PRORROGAR, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, el contracte de gestió de serveis públics que té per objecte la 
gestió del servei de teleassistència domiciliària, adreçat a les persones grans o persones amb 
dependència i/o discapacitat, adjudicat a la unió temporal d’empreses Televida-Tunstall, amb NIF 
U65919466, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016, per un import total de 
10.037.500,00 euros (9.651.442,31 euros, import net i 386.057,69 euros, en concepte d’IVA al 4%). 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la unió temporal d’empreses Televida-Tunstall, amb NIF 
U65919466, la despesa de 10.037.500,00 euros (9.651.442,31 euros, import net i 386.057,69 euros, 
en concepte d’IVA al 4%) a càrrec de la partida 0201 23311 22719 del pressupost de 2016 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’adjudicatària perquè 
comparegui, dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la 
notificació de l'acord de la pròrroga del contracte, a les dependències del Departament dels Serveis 
Jurídics de la Gerència de Drets Socials, per a la corresponent formalització de la pròrroga del 
contracte. 
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Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
 Del Grup municipal CiU: 
 
2.-  (M1519/1392) La Comissió de Drets Social, Cultura i Esports insta a l'Alcaldessa a continuar 

treballant amb el conjunt del moviment LGTBI de la ciutat per finalitzar el funcional del Recurs 
LGTBI i a dur a terme els treballs que siguin necessaris per garantir la definició, ubicació i obertura 
del Centre Municipal de Recursos LGTBI durant el 2016. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3.-  (M1519/1387) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Garantir un marc normatiu 

municipal per l'exercici del treball sexual voluntari amb l'objectiu d'aconseguir una major protecció i 
seguretat de les persones que realitzin aquesta feina, velant per la seva voluntarietat i el ple control 
de les seves condicions de seguretat i higiene en la seva pràctica. - Augmentar les ajudes a 
programes específics de formació i inserció per a aquelles persones que no volen exercici el treball 
sexual i que les seves circumstàncies els ha portat a exercir-ho. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
4.-  (M1519/1360) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal: El 

compromís d'ampliar el nombre de casals i equipaments de gent gran abans de finalitzar el mandat 
a tots aquells barris on es detectin necessitats d'aquest col·lectiu. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
5.-  (M1519/1373) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Instar al govern municipal a 

abordar amb urgència la revisió del model d'atenció social municipal, adequant-lo a les noves 
necessitats socials i a incrementar els recursos tècnics, econòmica i professionals necessaris, 
elaborant una diagnosi i una proposta participada comptant amb la contribució dels grups polítics, 
òrgans de participació, persones expertes i la participació de persones professionals, usuàries dels 
serveis. - Demanar al govern municipal que aquest canvi de model posi l'accent en fer centra 
l'atenció integral, prioritzant l'autonomia personal, i la dimensió comunitària. - Demanar al govern 
municipal el disseny de les polítiques de complement de renda per què les famílies i persones de la 
ciutat puguin resoldre les seves necessitats bàsiques, assegurant la Renda municipal Infantil i 
desenvolupant la Renda Municipal complementària en els termes que facin possible la seva 
aplicació i efectivitat. - Destinar tots els diners que el pressupost municipal del 2015 va pressupostar 
per fer front a la situació de pobresa energètica, cercant els protocols i fórmules necessàries per 
complir aquest objectiu, tot apoderant les famílies davant companyies subministradores, amb 
mediació i programes educatius i de rehabilitació energètics. 
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 Del Grup municipal CUP: 
 
6.-  (M1519/1379) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Establir clàusules de 

gènere en la contractació pública impedint a les empreses i entitats presentar-se en aquells casos 
en que hi ha acusació i/o sentencia ferma per casos de violéncia masclista en l'entorn laboral i 
establir clàusules de revocació de la contractació si durant el període de contractació es produeix un 
cas d'aquestes característiques. Així mateix, es vetllarà per la contractació amb empreses i entitats 
que respectin estrictament la normativa vigent pel que fa a la discriminació de gènere en l'àmbit 
laboral. 2. Iniciar una campanya de conscienciació a la ciutat sobre els efectes de model de 
relacions sexoafectives que tingui com a població diana a les joves, amb l'objectiu de posar de 
manifest quin efecte tenen els elements principals de mite de l'amor romàntic. En aquest sentit cal 
tenir en compte quins són els efectes que es deriven de la idealització del model de relacions 
monògam en el qual es concep a la parella com propietat, els efectes dels cànons de bellesa, la 
gelosia com a conducta natural i normalitzada, el control de la parella com quelcom també natural i 
normalitzat, la coacció i les amenaces com a pauta de relació, la normalització dels 
micromasclismes com a base del model de relació dels homes joves envers les dones joves, la 
normalització dels abusos i agressions sexuals i físiques quan les relacions no esdevenen una 
situació de consentiment i respecte mutu. 3. Posar en marxa mesures per tal de conscienciar, 
prevenir i abordar els casos en que les formes de violéncia simbòlica resten invisibilitzats com són 
els casos de violéncies masclistes entre joves en l'anomenada violéncia 2.0, on el control, 
amenaces i coaccions cap a persones per la seva condició de dones o orientació sexual es 
produeixen a través de les xarxes socials i telèfon mòbil. 4. Establir els mecanismes pertinents per 
tal de garantir que en els espais de propietat i titularitat pública, i especialment en l'espai públic i al 
Metro de Barcelona, no es cedeixin espais per a anuncis publicitaris amb contingut sexista ni que 
fomenti o perpetuï la discriminació per motius de gènere o orientació sexual. 5. Articular una 
campanya de conscienciació i prevenció del bullying masclista i sexista a dones joves i LGTBI als 
centres d'ensenyament i formació. 6. Establir protocols de resolució de conflictes -formant també al 
persona educatiu de manera integral- i per a la prevenció i abordatge d'agressions i violéncies 
masclistes a tots els centres d'ensenyament i formació que serveixin per a tota la comunitat 
educativa, tant les treballadores com les usuàries. 7. Desenvolupin programes d'educació efectiva-
sexual i de prevenció de violéncies masclistes on es treballi per la igualtat real i alhora es rebi 
informació sobre mètodes anticonceptius no agressius en els espais i centres juvenils dels barris. 
En aquests espais s'hauria de treballar programes transversals, d'una manera integral, feminista, no 
criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot centrada en la 
penetració. 8. Dotar d'un pressupost específic per tal de fer efectives totes aquestes mesures 
concretes de tal manera que no s'incrementi la càrrega de feina a les treballadores actuals en 
aquest els diferents àmbit mencionats (serveis socials, salut, educació). 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de  18 de novembre de  2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (015/2015 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 Paloma Jiménez de Parga 
Maseda, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de l’Eixample -per al 
qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 16 de setembre de 2015, passant-lo a exercir en 
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règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, per resolució del Regidor del Districte del 2 
de novembre de 2015- i la seva activitat privada com a treballadora per compte aliè i a temps parcial 
(amb un percentatge del 25%) a l’Instituto Romanò de Servicios Sociales y Culturales. 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 persona l 
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. 

 
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.-  (M1519/1434) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda mantenir la funció dels espais estables de participació ciutadana, incloent les audiències 
públiques, com a òrgans de consulta, assessorament i proposta per incidir en les polítiques 
municipals. En cap cas aquests espais seran objectes d'alteració en la seva composició i 
funcionament, ni es contractarà a terceres empreses o organitzacions privades per a la seva 
dinamització. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3.-  (M1519/1430) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda que per part del responsable municipal s'adoptin les mesures necessàries per tal d'eradicar 
definitivament els problemes de seguretat ciutadana descrits anteriorment, a la major brevetat 
possible. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
4.-  (M1519/1411) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Seguir apostant per la potenciació del sector estratègic de les TIC a la ciutat 
per millorar la vida dels ciutadans i creació de llocs de treball de qualitat. 2. Potenciar la Mobile 
World Capital fent d'ella un referent dels projectes socials vinculats a les tecnologies en mobilitat. 3. 
Impulsar acords entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital, els centres educatius, esportius i 
sanitaris de la ciutat així com amb els serveis socials de l'Ajuntament per endegar projectes pilot 
que es puguin consolidar en el curt termini i que involucrin al conjunt de la ciutadania de la ciutat. 4. 
Instar a la Fundació, i a la seva nova direcció, a realitzar un pla estratègic que la posicioni com un 
referent mundial en el sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
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 Del Grup municipal PSC: 
 
5.-  (M1519/1424) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, 

acorda: - Instar al govern municipal a garantir el lideratge municipal dels processos participatius, 
tant del PAM i els PADS com de la resta que s'impulsin al mandat, i que aquests comptin sempre 
amb la presència del govern municipal i convocatòria a la resta de grups polítics municipals. - 
Demanar transparència pel que fa al cost, formes de contractació i objectius de la contractació 
externa que es realitzi per donar suport als processos participatius, i en aquest sentit proposar una 
espai específic a la web de participació on estigui tota aquesta informació actualitzada. I mentre no 
es creï aquest espai a la web es passi informi puntualment als grups municipals. - Reclamar que no 
es replantegin de nou els acords presos mitjançant processos participatius realitzats en mandats 
anteriors, respectant aquests com a producte del treball realitzat entre ciutadans i ciutadanes, 
entitats representatives i Ajuntament, i fer sempre el seguiment i possibles ajustos dels esmentats 
projectes amb la presència i acord d'aquests, com és el cas de: . Equipaments i espais públic de la 
illa Germanetes, Paral·lel, Nou equipament per l'Escola Cal Maiol (antiga Escola Perú), Colònia 
Castells, Equipaments de la Sagrera, Casetes Hort de la Vila i Mercat de Vallvidrera i Equipaments 
per entitats i col·lectius LGTBI. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
6.-  (M1519/1420) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1. Denunciar la permissivitat i complicitat del govern municipal amb els manters a Barcelona 
especialment a la zona del Port Vell i portal de la Pau. 2. Instar al Govern municipal: a) A investigar 
si algun membre del Govern municipal o d'aquest Ajuntament va alertar als manters de la inspecció 
policial dels dilluns 9 de novembre. b) Destinar més agents de la Guàrdia Urbana a les zones de la 
ciutat amb més venda il·legal, i altres pràctiques irregulars com la prostitució a l'illa Robadors, així 
com a implicar tots els cossos policials en la lluita contra els manters: la Guàrdia Urbana per 
convivència, els Mossos d'Esquadra per seguretat, la Guàrdia Civil per falsificació de productes que 
s'ofereixen i la Policia Nacional per temes d'estrangeria. c) Complir i fer complir les ordenances i 
l'ordenament jurídic a la nostra ciutat per evitar la impunitat que actualment tenen els manters i la 
venda il·legal que realitzen. 

 
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. 

 
 Proposició amb contingut de Declaració Institucional 
 
 Del Grup municipal Barcelona en Comú: 
 
7.-  (M1519/1437) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Primer.- L'Ajuntament de Barcelona condemna la revolta militar feixista dirigida pel General 
Francisco Franco Bahamonte, el juliol de 1936, contra el govern republicà legítimament i 
democràticament constituït l'any 1931. Igualment, condemnem el règim dictatorial posterior que 
durant quaranta anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la 
justícia social, els drets de les persones i els drets nacionals i lingüístics. Segon.- En aquesta línia 
de compromís, l'Ajuntament de Barcelona manifesta el seu suport, i adhereix a la Querella 4591-10, 
del Jutjat número 1 de Buenos Aires, de la República Argentina, dins del marc del Dret Internacional 
que porta endavant la magistrada María Servini de Cubria per delictes de genocidi i lesa humanitat 
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contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme. Tercer.- 
L'Ajuntament de Barcelona insta a la ciutadania i sobretot a familiars de víctimes, i a les entitats 
damnificades, a donar suport i personar-se a aquesta querella contra els crims del Franquisme. En 
aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona facilitarà la informació bàsica per els interessats en 
participar en la Querella Argentina, a través de les seves Oficines d'Atenció al Ciutadà i altres 
oficines i equipaments municipals. Quart.- Notificar aquest acord a la representació Consular de la 
República Argentina a Barcelona, al Casal Argenti de Barcelona, a la Xarxa ciutadana de suport a la 
querella i a l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya, 
així com a la mesa del Parlament de Catalunya. 

 
 Declaració Institucional 
 
8.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1) 

Rebutjar els bombardejos sobre la ciutat de Barcelona i altres ciutats de Catalunya entre el 12 de 
gener de 1937 i el 29 de gener de 1939 i manifestar el nostre record a totes les víctimes civils que 
provocaren. 2) Rebutjar els actes d’exaltació protagonitzats darrerament per part de membres de la 
Falange i de la Asociación Nacional de Combatientes Italianos en España al Valle de los Caídos i a 
d’altres llocs emblemàtics de la Memòria Col·lectiva; són una ofensa a les víctimes i als seus 
familiars. 3) Instar al Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat Espanyol que reclami a l’Estat Italià que, 
en virtut de la continuïtat institucional dels estats, conforme al dret internacional vigent, demani 
formalment perdó i realitzi un acte públic de desgreuge per aquells bombardejos realitzats per 
l’Estat Italià durant el règim feixista sobre poblacions civils catalanes indefenses, en connivència 
amb les tropes aixecades contra el govern legítim de la república espanyola, per tractar-se d’uns 
actes no emparats en cap legalitat internacional ni en el dret de guerra. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  18 de novembre de  2015. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (15SD0080B) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, adoptat en sessió de 4 de març de 

2015, que suspèn per a l’any 2015 l’aplicació de l’acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat, de 
12 de juliol de 2007 pel qual s’estableix la revisió referenciada de tarifes dels aparcaments 
municipals de concessió i de gestió directa en relació a l’IPC de Catalunya, i mantenir durant aquest 
exercici 2015 les tarifes actualment vigents. RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, adoptat 
en sessió de 21 d’octubre de 2015, que decreta aixecar, amb efectes d'1 de novembre de 2015, la 
suspensió decretada mitjançant acord de la Comissió de Govern del 4 de març de 2015, de 
l’aplicació durant l’any 2015 de l’acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat, de 12 de juliol de 
2007, pel qual s’estableix la revisió referenciada de tarifes dels aparcaments municipals de 
concessió i de gestió directa en relació a l’IPC de Catalunya; MANTENIR inalterats la resta de 
pronunciaments de l’acord del 4 de març de 2015. 

 
2.-  (05-2015LL29150) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2015LL29150, consistents en la  
restauració de la façana de l’immoble ubicat al núm. 180 del carrer Balmes d’aquesta ciutat, perquè 
les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de 
propietaris de la finca del carrer  Balmes, 180,  amb NIF H59332924, la bonificació del 50% 
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sol·licitada el 12 de maig de 2015, respecte de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres meritat per la realització de les obres de referència, atès que aquestes obres, segons es 
desprèn de l’informe emès el 23 de març de 2015 del Departament de Patrimoni Arquitectònic, 
Històric i Artístic obrant a l'expedient, s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança fiscal, en afectar un edifici urbanísticament protegit amb nivell “B”, segons el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (05-2014LL35728) CONCEDIR a la comunitat de propietaris de l'avinguda Diagonal, 600, amb NIF 

H64003510, representada per l’arquitecte Sr. Ferran López-Doriga Fontcuberta i per a la seva 
administració de finques, Fincas Anzizu, SL, la bonificació sol·licitada el 12 de febrer i de 22 de 
maig de 2015, respecte del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, 
meritat per a realització de les obres realitzades a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-
2014LL35728, consistents en la  restauració de la façana de l’immoble de l’avinguda Diagonal 600, 
atès que aquestes obres, segons es desprèn de l’informe emès el 29 d’octubre de 2014 des del 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic obrant a l’esmentat expedient, s’ajusten a 
allò establert en l’article 7è de l’ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, en afectar a un edifici 
urbanísticament protegit amb nivell “C”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic; i, DECLARAR aquestes obres d’especial interès i utilitat municipal, en considerar que 
reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social. En 
conseqüència, aplicant la bonificació del 35% a la quota total de 3.674,65 euros, que ha estat 
abonada a nom de la peticionària el 18 de desembre de 2014, per l’autoliquidació número 
LV201432301676362,  mitjançant transferència bancària realitzada per Fincas Anzizu SL (NIF 
B59312611), en no disposar dita comunitat de propietaris de compte propi,  resulta exigible una 
quota de 2.405,92 euros, motiu pel qual, procedeix tramitar la devolució de 1.268,73 euros. DONAR 
trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

 
4.-  (05-2015CD33040) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres de 

reforma parcial de l’interior de l’Escola Infant Jesús que afecten estructuralment la zona de cuina, 
menjador i quatre aules de les plantes quarta i cinquena de l’edifici  ubicat a la Travessera de 
Gràcia 53-65, i estan emparades pel comunicat diferit que ha estat admès el 4 de juny de 2015 
(expedient 05-2015CD33040), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la Ciutat 
i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2015, CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes educació,  amb NIF G62411624, la bonificació del 65% 
sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de 
referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1..A A)1 de l’esmentada Ordenança, 
atès que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i es realitzen en un equipament docent; 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. 

 
5.-  (05-2015CD35327) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres de 

reforma parcial del Complex Esportiu Municipal Can Caralleu, ubicat al carrer Esports 2-8 d’aquesta 
ciutat, que afecten els vestidors masculins i femenins de l’espai de piscina, emparades pel 
comunicat diferit que ha estat admès el17 de juny de 2015 (expedient 05-2015CD35327), perquè 
les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2015, CONCEDIR a la Fundació Can 
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Caralleu esports, Fundació Privada, amb NIF G6191893, la bonificació del 65% sobre la quota de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que 
les circumstàncies relatives a les esmentades obres s’ajusten a allò establert a l’article 7è.1.A A)1 
de l’esmentada Ordenança, en tant que es tracta d’unes obres destinades a un equipament 
esportiu, és a dir, un equipament dels enumerats a l’article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropolità, que s’executa en les instal·lacions existents en un terreny qualificat com 
d’equipament (Q.U. 7-a), i que es promouen directament per part d’una entitat sense ànim de lucre 
(article 1r dels seus estatuts fundacionals); i, en conseqüència, en haver-ne estat abonada 
íntegrament la quota de l’impost, 8.375,00 euros (identificació de rebut: LV201531201759841), amb 
motiu del reconeixement de la bonificació de referència, procedeix INICIAR les actuacions 
corresponents en ordre a tramitar la devolució de 5.443,75 euros (65% de la quota abonada). 
DONAR trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de 
l’obra. 

 
6.-  (05-2015CI41161) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en instal·lar tres pistes de pàdel on actualment existeix una pista de tennis al Complex 
Esportiu Municipal Can Caralleu, ubicat al carrer Esports 2-8 (carrer Capella de Can Caralleu,1), 
emparades pel comunicat immediat que ha estat admès el 6 de juliol de 2015 (expedient 05-
2015CI41161), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen 
una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2015,CONCEDIR a la Fundació Can Caralleu esports, Fundació Privada, amb NIF G6191893, la 
bonificació del 65% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb 
les obres de referència, donat que les circumstàncies relatives a les esmentades obres s’ajusten a 
allò establert a l’article 7è.1..A A)1 de l’esmentada Ordenança, en tant que es tracta d’unes obres 
destinades a un equipament esportiu, és a dir, un equipament dels enumerats a l’article 212 de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que s’executen en un terreny qualificat com 
d’equipament (Q.U. 7-a), i que es promouen directament per part d’una entitat sense ànim de lucre 
(article 1r dels seus estatuts fundacionals); i en conseqüència, en haver-ne estat abonada 
íntegrament la quota de l’impost, 1.840,16 euros (identificació rebut : LV201531301766675), amb 
motiu del reconeixement de la bonificació de referència, procedeix INICIAR les actuacions 
corresponents en ordre a tramitar la devolució de 1.196,10 euros (65% de la quota abonada). 
DONAR trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de 
l’obra. 

 
7.-  (07-2015LL01703) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la llicència 

d’obres per a la reforma de la planta segona del pavelló de Sant Antoni, per al trasllat del servei de 
conductes addictives de psiquiatria, ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a Fundació Privada Hospital Santa Creu i 
Sant Pau, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) generada per la concessió de la llicència, en data 29 d’abril de 2015, que suma la quantitat 
de 12.382,88 euros, essent la quota total de l'ICIO de 19.050,58 euros i, aplicant la bonificació del 
65%, la quota resultant exigible és de 6.667,70 euros (35% restant) donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat 
sense ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i 
acompleixen una indiscutible funció d’interès social. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 
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8.-  (15PL16291) DESISTIR del procediment per a la tramitació de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità per a la transformació de terrenys edificables en dotacions públiques al carrer 
de Bailèn, núms. 70-72 (Taller Mas Riera), de terrenys edificables en dotacions privades al carrer de 
Verntallat, núm. 44 (entorns de Lluïsos de Gràcia) i per a la reordenació de l’edifici del passeig de 
Gràcia, núm. 111 i millora del seu entorn urbà, d'iniciativa municipal, que va ser aprovat inicialment 
per la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient, en sessió de 22 de gener de 2015, pels motius 
exposats a l’informe que es dóna per reproduït; i PROCEDIR, en  conseqüència, a l’arxiu de les 
actuacions. 

 
9.-  (14PL16190) DESISTIR del procediment, per a la tramitació de la Modificació del Pla General 

Metropolità a les finques situades als carrers d’Alfons XII, núms. 49-51 i del Xiprer, núms. 40-46 i 
Montevideo, núms. 33-53, d’iniciativa municipal, que va ser aprovat inicialment per la Comissió 
d’Habitat Urbà i Medi Ambient, en sessió de 19 de juny de 2014, excepcionant d'aquest desistiment 
la finca del carrer del Xiprer, núms. 40-46, l'ordenació del qual es durà a terme en l'expedient 
15PL16369; tot això pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que 
es dóna per reproduït. 

 
10.-  (15PL16369) APROVAR inicialment per segona vegada, de conformitat amb l'article 112.1.a) del 

Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), la Modificació del Pla General 
Metropolita per a l’ús com a equipament de la finca de Can Garcini situada al carrer Xiprer núms. 
40-46, d’iniciativa municipal; EXPOSAR al públic el nou document pel termini d’un mes; MANTENIR 
la suspensió acordada en data 19 de juny de 2014 en l’àmbit de la finca de Can Garcini, fins a 
l’exhauriment del termini màxim legal, en relació a la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; i 
PUBLICAR-LO en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
11.-  (20150734) INICIAR l’expedient 20150734 per la contractació de la concessió d’obra pública per a 

l’elaboració del projecte, execució i finançament de l’obra de primera implantació i posterior 
explotació i manteniment de la infraestructura necessària per al subministrament d’energia tèrmica a 
l’Hospital del Mar, des de l’actual xarxa de calefacció i refrigeració del 22@ de l’àmbit de l Poblenou, 
amb un valor estimat d’execució de les obres de 5.378.951,00 euros, i un volum de negoci estimat 
de 24.687.855,00 euros. La contractació es portarà a terme mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització de procediment negociat sense publicitat, en virtut del que disposa l’article 170 d) del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011(TRLCSP), i d’acord amb l’assenyalat a l’informe tècnic que obra a 
l’expedient, en què s’exposen les raons tècnic-econòmiques per les que el contracte només pot ser 
executat per l’empresa de capital mixt Districlima, S.A.; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades; APROVAR inicialment l’estudi de viabilitat, el plec de clàusules administratives 
particulars, el plec de prescripcions tècniques i l’avantprojecte de construcció i explotació de l’obra; 
SOTMETRE’LS a informació pública durant el termini d’un mes; TENIR-LOS per definitivament 
aprovats si durant el termini esmentat no es presenten al·legacions; DELEGAR en la Quarta Tinenta 
d’Alcaldia, l'aprovació definitiva dels documents esmentats, en el cas que es presentin al·legacions, 
així com l’aprovació de l’adjudicació del contracte, la seva formalització, i l’aprovació dels actes 
derivats dels seus efectes, compliment i extinció, DONANT-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat que se celebri. 
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Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
 Del Grup municipal CiU: 
 
12.-  (M1519/1356) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda l’impuls d’una taula de 

participació i seguiment de la redacció del Pla Especial d’Allotjaments turístics amb representació 
d’entitats veïnals, grups municipals i actors del sector turístic, així com tècnics redactors. Aquesta 
taula es reunirà cada mes des del desembre. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
13.-  (M1519/1414) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern a modificar la 

disposició transitòria segona de l'Ordenança de terrasses, ampliant en un màxim de tres anys o fins 
que es disposi d’una nova ordenança, cada supòsit d'aplicació.  

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
14.-  (M1519/1408) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a 

l'elaboració i presentació, abans de final d'any, d'un document estratègic que inclogui la relació del 
conjunt de les figures de planejament aprovades pendents d'implementar a la ciutat de Barcelona, 
amb l'objectiu d'establir prioritats i terminis d'execució en funció de la urgència i l'antiguitat dels 
plans, amb la finalitat que aquestes figures de planejament siguin contemplades al Pla d'Inversions 
Municipal i al Programa d'Actuació Municipal. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
15.-  (M1519/1427) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal elabori 

en nou mesos un estudi de mobilitat per a tota la ciutat amb les simulacions dels diferents escenaris 
associats a les grans actuacions que s'estan duent a terme, i les potencialment previstes, per tal 
d'avaluar el comportament dels fluxos de la mobilitat, i en doni compte en un informe en aquesta 
Comissió. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
16.-  (M1519/1417) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 1) 

En compliment de la proposta d'acord aprovada el darrer 24 de juliol de 2015, presentar abans de la 
propera Junta de Portaveus l'Informe Anual del 2014 i del primer semestre del 2015 sobre l'aplicació 
de l'ordenança de terrasses. 2) Així mateix, presentar en la propera Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat un text normatiu que inclogui, com a mínim, la modificació dels articles 10 i 11 
de l'ordenança de terrasses (distància mobiliari urbà) per a la seva aprovació inicial en la mateixa 
Comissió, amb el màxim consens possible. 3) Que l'Alcaldessa aprovi de forma definitiva, amb el 
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màxim consens possible, la totalitat d'ordenacions singulars que ja estiguin aprovades inicialment i 
exhaurit el termini d'informació pública, i iniciar el procediment de la resta per a que en dos mesos 
estiguin aprovades la totalitat de les ordenacions singulars previstes en Barcelona. 4) Fer efectiva 
una immediata resposta municipal per tal de garantir l'activitat econòmica i el descans veïnal. 

 
 


