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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de  14 de novembre de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (2017-0016) APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, 
integrat per: a) El de la mateixa Entitat. b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat. 2. Institut Municipal d’Educació. 3. Institut Municipal d’Informàtica. 
4. Institut Municipal d’Hisenda. 5. Institut Municipal d’Urbanisme. 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i 
Qualitat de Vida. 7. Institut Municipal de Mercats. 8. Institut Barcelona Esports. 9.Institut Municipal de 
Serveis Socials. c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. 
Institut de Cultura de Barcelona. 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins. 3. Patronat Municipal de l’Habitatge. 
4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe. d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les 
societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM).  2. Informació i Comunicació 
de Barcelona, SA. 3. Barcelona Activa, SA., S.P.M. 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA. 5. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. (BIMSA).  6. Foment de Ciutat, SA. 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. Així 
mateix, APROVAR les Bases d’Execució i els annexos que consten en l’expedient. APROVAR inicia lment el 
Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 d’acord amb la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària. SOTMETRE aquest acord a exposició pública durant el termini de quinze dies 
hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2.-  (E.07.6033.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 

situat a la plaça Catalana amb el núm. del codi d’activitat 50 formulada pel senyor Sergi Barber Rodríguez 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 ERC: 

 
3.-  (M1519/7140) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona insta al Govern municipal a 

concertar una reunió amb el Ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb el següent contingut mínim: 1. 
Exigir al Ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que es compleixin estrictament els calendaris de 
transferències previstos a l'Ajuntament de Barcelona i pactats amb el Govern legítim de Catalunya. 2. Exigir 
al Ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que es compleixin estrictament els calendaris pactats entre el 
Govern legítim de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en l'execució d'inversions per part del Govern de 
Catalunya, com pot ser l'arribada del metro a la Zona Franca o la inversió en Residències de persones grans 
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previstes en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Així com el compliment dels acords previstos 
per ambdues administracions, més enllà del contingut econòmic. 3. Exigir al Govern de l'Estat espanyol i als 
partits polítics impulsors de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola que ha provocat, entre 
altres mesures, el cessament il·legal del Govern legítim de Catalunya, la retirada d'aquest article i la 
restauració del Govern legítim de Catalunya. 4. Exigir a les institucions de l'Estat a la fi de les pressions 
directes a empreses perquè moguin la seva seu social fora de Catalunya. 5. Que  s'informi dels resultats de 
la reunió en el marc de la propera Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  14 de novembre de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (8SD/17_2 IMEB) APROVAR inicialment el projecte normatiu del nou Reglament del Consell Escolar 
Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD) i, SOTMETRE'L a 
informació pública per un termini de 30 dies, d'acord amb l'art. 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
2.-  (119/2017) ATORGAR una subvenció màxima a favor del Club Union 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 de 102.551,18 euros, per cobrir el dèficit de l’explotació del període de l’1 de 
gener al 31 de maig de l’any 2017, motivat per la modificació dels preus públics de determinades 
prestacions de les instal·lacions esportives municipals acordat per la Comissió de Govern de 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, drets socials, cultura i esports, de 16 d’abril de 2013; 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; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de l’esmentada despesa per un import 
de 102.551,18 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor del 
Club Union Deportivo Hebron Teixonera, amb NIF G62856687, per tal de pal·liar el dèficit de l’explotació 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, atenent als 
usos de la instal·lació liquidats durant el període de l’1 de gener al 31 de maig d’enguany i que ha estat 
acreditat el perjudici econòmic efectiu per la modificació de les tarifes. 

 
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.-  (M1519/7127) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Denunciar els efectes negatius que 

està provocant la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya, conseqüència entre d'altres motius 
a la Llei d'Estabilitat Pressupostària, i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que es generen amb la 
paralització dels pagaments i, per tant, greus perjudicis pel teixit associatiu de la ciutat el qual veu 
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bloquejades les subvencions compromeses i, en conseqüència, les seves activitats i serveis. 2. Instar al 
Govern de l'Estat a desbloquejar de forma urgent els pagaments de la Generalitat de Catalunya a les 
entitats socials, juvenils, esportives, de dones i totes aquelles altres que es trobin afectades. 3. Demanar al 
Govern Municipal a desplegar tots els mecanismes i fer totes les gestions necessàries per a garantir aquests 
pagaments i així assegurar el funcionament del teixit associatiu de la ciutat que es troba en risc en aquests 
moments. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
4.-  (M1519/7124) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern Municipal insti al 

Govern de la Generalitat a: - Actuar de manera immediata a la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la 
Infància i a l'Adolescència) per resoldre la situació de vulneració de drets dels menors estrangers no 
acompanyats que es troben a la Ciutat de la Justícia. - A presentar un Pla de Xoc conjuntament amb el 
Govern de l'Estat, per resoldre els problemes de saturació i manca de recursos dels professionals dels 
centres de menors a Catalunya i en concret a la nostra ciutat de Barcelona. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
5.-  (M1519/7137) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern de la ciutat estudiï la 

formula més adient per contribuir a resoldre la delicada situació que estan patint les entitats socials de la 
ciutat, degut a l'aplicació de l'article 155. 

 
Del Grup Municipal PP: 

 
6.-  (M1519/7143) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern Municipal a 

presentar un pla de Museus de la ciutat de Barcelona, en un termini no superior a sis mesos. 
 

Del Grup Municipal CUP: 
 
7.-  (M1519/7133) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que es presenti un informe dels 

punts de la ciutat de Barcelona on es produeixen més agressions i actituds masclistes, així com el context 
en el que es produeixen si aquest és rellevant per especificar els espais on es desenvolupen. - Que en 
aquest informe també s'especifiqui els punts de la ciutat o el context on hi ha una percepció d'inseguretat 
més elevada per les dones pel que fa les agressions masclistes. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, 
en sessió de  15 de novembre 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. 
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Del Grup Municipal Demòcrata: 

 
1.-  (M1519/7199) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que per part de l'Ajuntament de Barcelona es portin a terme accions en els equipaments i espais municipals 
que visualitzin la protesta ciutadana contra els empresonaments dels líders socials i polítics catalans, 
procedint a la il·luminació en color groc de diferents fonts i façanes públiques sense perjudici d'aquelles 
altres accions que es puguin dur a terme en aquest sentit en els diferents espais i equipaments culturals, 
fent-se ressò de l'esmentada acció a l'encesa de l'enllumenat prevista per al proper dia 23 de novembre a la 
Rambla. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
2.-  (M1519/7193) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Instar el Govern municipal a que prengui mesures per incrementar la vigilància, garantir l'aplicació de les 
sancions previstes a la normativa vigent per embrutar elements de l'espai públic, i revisar els protocols 
d'actuació amb la finalitat d'incrementar el percentatge de sancions que efectivament s'arribin a cobrar, de 
manera que no quedin impunes aquestes pràctiques. Així mateix, cal augmentar significativament el 
percentatge d'efectivitat a l'hora de cobrar les sancions imposades mitjançant l'habilitació de diferents 
mecanismes tècnics i administratius que puguin garantir el compliment eficaç d'aquest objectiu. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/7178) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que l'Ajuntament de Barcelona 1. Refermi el compromís de la ciutat de Barcelona a lluitar contra les 
conductes violentes i xenòfobes. 2. Augmenti les actuacions de prevenció i seguretat en les manifestacions 
organitzades o participades per entitats de caire feixista, així com en els punts de conflicte habitual on es 
produeixen habitualment incidents violents i, en conseqüència, reforci la coordinació entre els Mossos 
d'Esquadra i la Guàrdia Ubana. 3. Doni suport i acompanyament jurídic a les víctimes de violència de caire 
feixista i xenòfob. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

 
4.-  (M1519/7176) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

- Que l'Ajuntament es personi com acusació popular en aquelles agressions de caire feixista, racista i 
classista que s'han produït fruit de les diferents mobilitzacions convocades per l'extrema dreta i que siguin 
especialment greus o significatives. - Que a partir d'ara es personi com acusació popular en les diferents 
agressions que es puguin produir als carrers de la ciutat de caràcter feixista, classista i racista que siguin 
especialment greus o significatives. - Que no atorgui permisos d'ocupació de la via pública per dur a terme 
manifestacions i concentracions a grups d'extrema dreta en les que s'ha vist en múltiples convocatòries que 
acaben amb agressions a veïnes de la ciutat. 

 
Proposicions 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 actes 
administratius resolutoris. 
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Del Grup Municipal BnComú: 

 
5.-  (M1519/7192) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

1. L'Ajuntament de Barcelona mostra la seva solidaritat amb l'Ajuntament de Madrid, i insta el Govern central 
a la retirada immediata dels controls financers imposats a aquest consistori. Aquests controls suposen un 
atac injustificat a l'autonomia local reconeguda per la Constitució. 2. L'Ajuntament de Barcelona insta el 
Govern de l'Estat a promoure una reforma de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i de l'article 135 de la Constitució Espanyola per tal de modificar la regulació de la 
regla de despesa. Aquesta modificació ha de permetre a les corporacions locals que compleixen amb els 
criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, reinvertir el superàvit fiscal i donar prioritat a la 
despesa necessària per assegurar la prestació dels serveis públics fonamentals per sobre dels crèdits per 
satisfer els pagaments del deute públic. D'aquesta forma, s'assimilarien els requisits pressupostaris 
imposats a l'administració local als exigits a l'Estat i a les Comunitats Autònomes. 3. L'Ajuntament de 
Barcelona denuncia l'actitud prepotent del Govern de l'Estat, que per perseguir els seus objectius polítics no 
dubta a intervenir altres administracions, ja siguin locals o autonòmiques, amb mètodes de legalitat dubtosa. 
4. Aquest acord es farà arribar a l'Ajuntament de Madrid, el Govern de l'Estat, l'ACM, la FMC i la FEMP. 
 
Declaració Institucional 

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

que Barcelona és una ciutat compromesa amb el respecte i la diversitat, com a valors inqüestionables 
vertebradors de la convivència i la cohesió social. - Defensar el dret fonamental a la llibertat religiosa i de 
consciència, com a dret fonamental, tot destacant que aquest dret inclou la llibertat de manifestar la pròpia 
religió individualment o col·lectivament, tant en públic com en privat. - Defensar la laïcitat, entesa com el 
marc de neutralitat dels poders públics en què totes les opcions de consciència, religioses o no, poden 
conviure en plena igualtat i respecte. Rebutjar la presència de grups xenòfobs i totalitaris als carrers de la 
ciutat, ja que aquestes expressions suposen una greu amenaça a la convivència. Reprovar les diverses 
pintades de caràcter autoritari i xenòfob que han aparegut tant al local on s'instal·larà el centre de culte i a 
altres punts de la ciutat, així com les intimidacions patides per persones de confessió musulmana al 
Districte. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  15 de novembre de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (02-2016LL45213) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres consistents en 
la construcció de centre docent Institut d’Educació Secundària (IES Viladomat) de dos cossos edificats de 
planta baixa + 4, amb gimnàs i dues pistes esportives, ubicat al número 150-152 del carrer Consell de Cent, 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any 2017; CONCEDIR al Consorci d’Educació de 
Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la concessió de la llicència amb número d’expedient 02-2016LL45213, donat que s’ajusta a 
allò establert en l’apartat A1 de l’article 7A de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen en 
terrenys qualificats com a equipament docent d’acord amb la descripció recollida a l’article 212.1 a) de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu com a equipament docent “els centres 
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docents, públics o privats i annexos esportius”, les obres consisteixen en la construcció d’un centre docent i 
les promou el Consorci d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 84/2002 de 5 de febrer i definit com 
ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona; i DONAR Trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (03.2016LL33648) DENEGAR a Autopark, SA la bonificació sol·licitada sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres atès que les obres situades al carrer Nou de la Rambla, 111, exp. 03-
2016LL33648, no són obres destinades a equipaments comunitaris dels previstos a l’art. 212è de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, sinó que es tracta de les obres mínimes i imprescindibles 
per a dur a terme un ús provisional autoritzat per exercir l’activitat de sala de festes amb espectacles i local 
per assaigs de grups musicals de teatre o similars. 

 
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 Cs: 

 
3.-  (M1519/7196) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern de la ciutat de Barcelona 

impulsi en l'ATM la reestructuració de les tarifes del transport públic per al 2018, en coordinació amb l'AMB i 
la Generalitat de Catalunya, amb els objectius següents: 1.- Reduir les tarifes del transport públic, 
especialment en els trajectes més llargs (de més d'una zona tarifària). 2.- Realitzar una campanya de 
captació d'usuaris, especialment en els desplaçaments més llargs (de més d'una zona tarifària), aprofitant la 
reducció de tarifes. 3.- Establir la sostenibilitat econòmica del sistema del transport públic, equilibrant els 
menors ingressos per les reduccions de tarifes amb l'increment de recaptació per major nombre d'usuaris.4.- 
Impulsar els acords necessaris (i els canvis legislatius necessaris) per incrementar les aportacions 
econòmiques de totes les administracions públiques al sistema de transport públic, per garantir el seu 
finançament i millorar la qualitat del servei. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
4.-  (M1519/7182) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal faci un informe 

de totes les grans obres anunciades i en curs, en el qual hi hagi la comparativa entre els terminis i costos 
previstos inicialment i els actualitzats a dia d'avui, i que aquest s'entregui a totes les formacions polítiques en 
el termini d'un mes. 

 
Del Grup Municipal PP: 

 
5.-  (M1519/7189) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a tramitar 

l'aprovació inicial del planejament urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l'Estadella per consolidar el 
teixit industrial en aquella zona de la ciutat. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 
6.-  (M1519/7135) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el Govern Municipal faci arribar 

a tots els grups la informació sobre la situació actual dels treballs i la documentació generada fins ara. 2) 
Instar al Consell Metropolità a que constitueixi organismes participatius, tal i com recull la llei, com a primer 
pas per al desenvolupament d'un ampli debat ciutadà. 3) La creació amb caràcter permanent d'un grup de 
treball per tal de compartir i actualitzar la informació, dur a terme el seguiment del procés del Pla i impulsar 
actuacions concretes. 
 
EL SECRETARI GENERAL, 

 Jordi Cases i Pallarès 
 


