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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  16 de maig de  2017. 

 
Part d’impuls i control 

Proposicions / Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen naturalesa 
d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius 
resolutoris. 

 
 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
1.-  (M1519/6218) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Treballar en 

l'aplicació d'un model de gestió cívica en la cessió d'equipaments municipals esportius dels barris de 
Barcelona als clubs i entitats esportives de base, estudiant les possibilitats que dóna la normativa actual i en 
els casos que les circumstàncies ho facin adient. 

 
 Del Grup Municipal C’s: 
 
2.-  (M1519/6200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació d'un equipament municipal 

de referència del trastorn de l'espectre de l'Autisme (TEA) per tal d'acompanyar a les famílies i persones que 
tenen TEA al llarg de tot el seu cicle vital incloent la creació d'una sala multisensorial per l'estimulació i 
integració sensorial. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/6206) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a: Introduir 

en els plecs de clàusules que regulen la concessió d'instal.lacions esportives municipals, mesures que limitin 
el nombre d'instal.lacions esportives a gestionar per part d'un mateix gestor i prioritzin criteris de proximitat, 
retorn, i compromís social, així com l'arrelament de les entitats i clubs esportius als barris de la ciutat. 

 
 Declaracions Institucionals 
 
4.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Manifestar el rebuig de qualsevol tipus d'agressió, 

violència o discriminació de les persones amb discapacitat. 2. Denunciar que qualsevol discriminació per 
motiu de discapacitat d'una persona, és una vulneració dels drets fonamentals d'aquella persona, del 
col·lectiu de persones amb discapacitat, i de la ciutat de Barcelona que es reconeix a sí mateixa com a Ciutat 
inclusiva. 3. Oferir des de l'Institut municipal de Persones amb Discapacitat suport legal a les persones, 
famílies i entitats per denunciar els delictes i la vulneració de drets fonamentals per motiu de discapacitat. 4. 
Actuar l'Ajuntament de Barcelona com acusació popular en els processos penals per aquest tipus 
d'agressions quan s'escaigui. 5. Treballar de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya en un marc 
normatiu que promogui els drets, eviti la discriminació de les persones amb discapacitat i garanteixi la plena 
accessibilitat als serveis d'ús públic com poden ser establiments comercials, equipaments hotelers, espais 
culturals i de lleure. 
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5.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Manifestem la necessitat de defensa i 
protecció integral de les persones LGTBI i especialment en aquelles franges d'edat, de formació o de major 
vulnerabilitat com són la infància, joventut, la tercera edat o el col·lectiu transsexual. Segon.- Manifestem el 
nostre suport a la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir la igualtat de tracte i no discriminació i garantir 
els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals, i a dotar pressupostàriament les 
partides per a aquesta finalitat, en l'àmbit de les seves competències. Tercer.- Instem l'Ajuntament a 
continuar treballant per la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, i especialment en aquells 
àmbits com l'ensenyament, la sanitat i els serveis socials, o la seguretat, on és més necessari disposar de la 
formació de professionals i de protocols específics per a la garantia i protecció de les persones LGTBI en 
situacions de vulnerabilitat. Quart.- Treballar per tal que les formacions polítiques, sindicals, empresarials i 
tota la societat civil continuïn impulsant iniciatives de difusió i de conscienciació sobre els drets de les 
persones i la diversitat familiar LGTBI, com a exercici de llibertat i exemple de protecció dels drets humans 
fonamentals, que empara l'actual marc legal, i que s'han d'inscriure en el futur marc legal de Catalunya com a 
nova república independent. Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer: Instar al Circuit de Barcelona-Catalunya a 

que elimini l'ús d'hostesses com a "ornament" en el Gran Premi de Fórmula 1 i el Mundial de Motociclisme. 
Segon.- Eliminar totes les pràctiques que estiguin a l'abast de l'Ajuntament en les quals s'utilitzi el cos de les 
dones com a reclam per captar l'atenció del públic, mitjançant el foment d'estereotips que cosifiquen les 
dones. Tercer: Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  17 de maig de  2017. 

 
Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (01-2014CD43951) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar 
consistents en l’adequació dels mitjans passius i actius contra incendis i de l’evacuació de l’edifici del Palau 
de la Música Catalana al carrer Amadeu Vives, núm. 1 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 
l’any 2014, CONCEDIR a la Fundació Orfeó Català-Palau Música Catalana per les esmentades obres a 
realitzar en equipaments comunitaris promoguts per entitats privades a l’edifici del Palau de la Música 
Catalana, al carrer Amadeu Vives 1, una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres de 23 de desembre de 2014, per a la 
seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació 
a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 
construccions i obres que ascendeix a 11.947,88 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una 
bonificació de 4.181,76 euros, quedant només obligat a pagar 7.766,12 euros per aquest concepte. DONAR-
NE trasllat  a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (01-2016CD09426) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres d’instal·lació 

d’ascensor i supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici situat al carrer Om 8 i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Om 8, per les 
esmentades obres d’instal·lació d’ascensor i supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici situat al carrer 
Om 8, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada 
per l’admissió del comunicat d’obres, de 3 de març de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a 
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allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva 
quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 
1.937,24 euros, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.743,52 euros, quedant 
només obligat a pagar 193,72 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat  a l’institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
3.-  (03-2014LL05177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

d’edifici destinat, entre d’altres, a 33 habitatges de protecció oficial, als terrenys situats al carrer Constitució 
núms. 73-77 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a Proha, SCCL la 
bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, de 2 de juliol de 2014 (exp. 03-2014LL05177) a la part amb protecció; atès que 
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, ja que es tracta d’obres destinades a la 
venda d’habitatge social de promoció pública o per entitats sense ànim de lucre, adreçades al compliment del 
Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
4.-  (H124-2016-0003/04-2016CD18629) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de reforma 

interior de locals de laboratori de bioquímica i hematologia de l’hospital de la Maternitat, ubicat al carrer Dr. 
Salvador Cardenal, 2-6; i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; 
CONCEDIR a l’Hospital Clínic de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres núm. 04-2016CD18629, essent la 
quota total de 465,35 euros, aplicant la bonificació del 70% la quota resultant exigible és de 139,61 euros; 
atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, ja que les obres de reforma interior 
de locals de laboratori de bioquímica i hematologia de l’hospital de la Maternitat es duen a terme per part 
d’una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5.-  (09-2014LL11177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

d’edifici de nova planta per ubicar-hi les dependències del nou centre Guttmann “La Sagrera”, als terrenys 
situats al carrer Garcilaso número 49-73 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; 
CONCEDIR a Fundació Institut Guttmann la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 9 de setembre de 2014 (exp. 09-
2014LL11177), per a l’edificació de les dependències del nou centre Guttmann “La Sagrera”, destinades a 
equipament privat sanitari-assistencial; atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, ja que les obres s’executen per una entitat sense ànim de lucre, la construcció es realitza en 
terrenys qualificats d’equipaments (clau 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social 
com és la realitzada per un equipament sanitari-assistencial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (10-2013LL34581) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres per la construcció d’un edifici 

PB+3 destinat a l’ampliació de l’equipament docent Escola Voramar del carrer Ramon Turró 132, que són  
objecte de la llicència d’obres majors 10-2013LL34581; CONCEDIR a la Fundació privada Voramar  la 
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta 
procedent, d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., atès que les obres es 
realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i van destinades a un 
equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM, DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 
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7.-  (00-2004LM10975) DENEGAR a la Fundació Puigvert, IUNA la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) generada per la concessió de la llicència, de 10 de maig de 
2007, per a la construcció d’un edifici d’equipament per a consultoris, composat per plantes baixa i soterrani 
a la finca situada al carrer de Cartagena, 340-350, donat que segons disposa l’article 7è. 1.2 de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2007, per tal de gaudir dites bonificacions, serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti la 
declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres, construccions o instal·lacions a executar i la 
bonificació en els terminis següents: a) en el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres o 
instal·lació; b) abans de ser concedida la llicència, juntament amb la presentació de la corresponent 
autoliquidació provisional de l’impost”. En el present cas la llicència d’obres es va concedir per resolució de la 
Regidora del Districte, el 10 de maig de 2007, i la bonificació es va demanar per instància l’any 2014, per tant 
fora del termini fixat a l’ordenança fiscal referida anteriorment. Procedeix, per tant, la desestimació de la 
bonificació sol·licitada i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
8.-  (17PL16462) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la 

Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità que regulen l’aparcament al terme 
municipal de Barcelona, d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

 
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 (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
9.-  (M1519/6249) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern impulsi la recuperació 

dels espais interiors d'illa per a ús ciutadà, prioritzant en el seu tractament l'increment de la massa vegetal en 
aquests espais. Que el Govern elabori i presenti en el termini de 3 mesos, un Pla estratègic de recuperació 
d'interiors d'illa a l'Eixample, que tingui com a objectiu l'obertura de nous interiors d'illa, així com l'ampliació i 
millora dels ja existents. 

 
 Del Grup Municipal C’s: 
 
10.-  (M1519/6246) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que s'iniciin de forma immediata els 

treballs necessaris per portar a terme la urbanització definitiva del sector situat entre el carrer Bolívar i 
l'avinguda de Vallcarca, que contempli com a mínim: la constitució d'una rambla enjardinada entre la 
biblioteca de Lesseps i la casa Comás d'Argemir, l'ampliació de la vorera del carrer de Bolívar, la demolició 
de totes les edificacions fora d'ordenació, i la construcció d'equipaments socials per al barri de Vallcarca a la 
parcel·la destinada a tal efecte. 

 
 Del Grup Municipal ERC: 
 
11.-  (M1519/6255) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Refermar el suport del Consell 

Plenari al Compromís de Glòries. 2. Instar al Govern municipal i BIMSA a projectar i licitar el túnel des de 
Padilla/Castillejos a la rambla del Poblenou/Sant Joan de Malta, en tot el seu recorregut, tal com està 
establert al Compromís per Glòries i demanaven les associacions de veïns i Veïnes que el conformen en el 
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seu comunicat publicat el passat dia 25 d'abril de 2017. 3. Instar al Govern municipal que no s'aturin la resta 
d'actuacions previstes en la superfície de la plaça (equipaments, habitatge públic, mobilitat, etc.) i que en la 
mesura que sigui possible, s'accelerin aquestes actuacions. 4. Donar trasllat d'aquest acord a BIMSA i als 
membres que conformen la Taula del Compromís de Glòries. 

 
 Del Grup Municipal PP: 
 
12.-  (M1519/6270) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal a rebutjar la 

proposta de Via Laietana que només preveu fer millores puntuals i petites actuacions de pacificació de la Via 
Laietana, i presentar en el termini de 3 mesos un projecte de reforma integral de la Via Laietana, consensuat 
amb les entitats veïnals, comerciants i grups polítics, per tal de poder iniciar les obres de reforma integral en 
aquest mandat. 

 
 Del Grup Municipal CUP: 
 
13.-  (M1519/6240) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i mobilitat acorda: Realitzar una campanya en els espais 

de publicitat del transport, tant a les estacions, com en els vehicles de transport, per visualitzar i sensibilitzar 
contra les actituds masclistes en totes les seves formes i intensitat en la que es visualitzin de forma explícita 
aquelles que tenen lloc en el transport públic. Que es generin els mecanismes i serveis perquè les dones que 
viuen violències masclistes en el transport públic puguin denunciar-ho en serveis municipals i per tant que 
també es puguin recollir les dades concretes, així com donar l'atenció necessària a les dones. Que 
l'Ajuntament de la ciutat faci extensiva aquesta campanya a l'AMB. Que la campanya sigui d'àmbit de 
qualsevol transport públic. Que s'insti a la Generalitat a implantar-la també en els FGC. Que la campanya 
pugui traspassar els llocs destinats a la publicitat, incorporant missatges en els propis seients, portes o 
finestres, tal i com es fa en d'altres campanyes com cedir seient a gent amb dificultats de moviment. 

 
Declaració Institucional 

 
14.- La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Instar al Govern espanyol perquè presenti a la 

Unió Europea el Pla d'Energia i Clima per al període 2020-2030. Un pla que sigui ambiciós i possibiliti la 
reducció de gasos contaminats tot contribuint de manera activa a la lluita contra el canvi climàtic. Segon.- 
Instar al Govern espanyol a elaborar la llei de transició energètica, que permeti a les energies renovables 
desenvolupar-se adequadament a Espanya i atorgui al sector un marc normatiu transparent i equilibrat. 
Tercer.- Manifestem el nostre suport a tots els petits productors fotovoltaics que s'han vist perjudicats per 
polítiques erràtiques dels diferents governs espanyols, que aliens a la seves necessitats i problemàtiques, 
han provocat un entorn d'inseguretat jurídica que els ha perjudicat fins quasi la seva extinció. Quart.- 
Demanem al Govern espanyol que no defugi de les seves obligacions envers a les empreses i petits 
productors que s'han vist perjudicats per la manca d'un marc regulador, i que compensi econòmicament a les 
víctimes dels errors produïts. Cinquè.- Treballar perquè hi hagi consens en la proposta de Pacte Nacional per 
a la Transició Energètica de Catalunya impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que dóna 
compliment a les directives europees i situa a Catalunya en la lliga dels països capdavanters en la 
implantació de les renovables i l'autosuficiència energètica. Sisè.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern 
de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al Govern del Regne d'Espanya. 

  


