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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
 COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de  20 de juny de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (EM 2017-06/13) APROVAR inicialment la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de la societat privada 
municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per tal d’actualitzar el seu objecte social en el sentit 
que consta en l’expedient i de declarar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les 
entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen. 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. 

 
2.-  (03-FB-Bonificació IBI piscina La Clota ) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal de 

la Piscina La Clota, del CEM Olímpics Vall d’Hebron; d’acord amb els informes i dictamen que consten a 
l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de 
Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI corresponent a l’exercici 
2017 i successius. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (SJ-17-036) DECLARAR d’utilitat municipal la instal·lació esportiva municipal camp de futbol Júpiter; d’acord 

amb els informes i dictamen que consten a l’expedient, als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança 
fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la 
quota íntegra de l’IBI corresponent a l’exercici 2017 i successius; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4.-  (E.04.6001.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la transmissió a favor 

de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 45,94% de la concessió d’ús privatiu que 
ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al carrer Menéndez i Pelayo, cantonada amb el 
carrer Martí Franqués núm. 14, destinada a les instal·lacions de la subestació anomenada Facultats, 
atorgada per l’acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 
2006, i per l’acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos, de 20 de setembre de 2007, per tal de donar 
compliment a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric; la nova 
concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec de clàusules 
reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 
5.-  (E.07.6008.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la transmissió a favor 

de la societat Red Eléctrica de España, SAU (CIF A-85309219), del 44,89% de la concessió d’ús privatiu que 
ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al carrer Lepant núm. 373-387 amb Travessera de 
Gràcia núm. 375*LX, destinada a les instal·lacions de la subestació anomenada Eixample, atorgada per 
acord de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de 
donar compliment a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric, la nova 
concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec de clàusules 
reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 
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6.-  (E.10.6007.17) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica, SA (CIF B-82846817), la transmissió a favor 
de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del 33,25% de la concessió d’ús privatiu que 
ostenta respecte el subsòl de la finca municipal ubicada al carrer Tánger 95*LX-97 cantonada carrer Ciutat 
de Granada, destinada a les instal·lacions de la subestació anomenada Tànger, atorgada per l’acord de la 
Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial de 13 de desembre de 2006, per tal de donar 
compliment a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modificava la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre del Sector Elèctric, i de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric; la nova 
concessionària es subrogarà en tots i cadascú dels drets i obligacions establerts al Plec de clàusules 
reguladores de la concessió aprovat per l’esmentat acord. 

 
7.-  (E.03.6007.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 

situat al carrer Lleida davant núm. 43 amb el núm. del codi d’activitat 195 formulada pel Sr. Antonio Milena 
Martínez i, com a conseqüència, 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. 

 
8.-  (E.08.6001.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 

situat al carrer Isard davant núm. 2 amb el núm. del codi d’activitat 178 formulada per la Sra. Rosa Isabel 
Domínguez Blasco i, com a conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; 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. 

 
9.-  (E.10.6086.16) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal del quiosc 

situat a la Gran Via de les Corts Catalanes davant núm. 1006, amb el núm. del codi d’activitat 168, formulada 
per la Sra. Laura Vila Feliu i, com a conseqüència, DECLARAR extingida l’esmentada concessió; 
RETORNAR al municipi, la possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o 
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió. 

 
Part d’impuls i control 

Proposicions / Declaracions de Grup 

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

 
 Del Grup Municipal Demòcrata: 
 
10.-  (M1519/6403) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que en el termini de 6 mesos el Govern municipal 

presenti un informe sobre l'impacte comercial de la venta online a la ciutat de Barcelona tot presentant un Pla 
per fomentar la competitivitat del comerç urbà de proximitat amb format tradicional. 

 
 Del Grup Municipal Cs: 
 
11.-  (M1519/6375) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Intensificar la negociació amb les empreses de 

creuers i el Port de Barcelona per adjudicar els slots, de manera que es produeixi una arribada ordenada dels 
creuers, prioritzant la utilització del Port de Barcelona com a port base, donant prioritat als creuers que inicien 
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o finalitzen el viatge des de Barcelona, per tal d’aconseguir la prolongació d’estances en destí versus les 
estances de poques hores que tenen poc retorn minimitzant  l’impacte massiu de turistes. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
12.-  (M1519/6380) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: Elaborar un pla de xoc 

pel comerç de proximitat de l'entorn de la plaça de les Glòries, per tal de minimitzar els efectes que la 
prolongació de les obres puguin tenir sobre el comerç d'aquesta zona de la ciutat. 

 
 
 COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  20 de juny de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (12/2007-IMEB) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de la gestió de 
l'Escola Municipal de Música Nou Barris, per als propers cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, a l’empara 
dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i de conformitat amb la 
clàusula 4a. del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel 
Director de Centres Educatius Municipals de 15 de febrer de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de 
l’entitat adjudicatària, Fundació Pro Escola de Música La Guineu, amb NIF núm. G59052993, la despesa per 
un import total de 798.975,84 euros, import exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels 
pressupostos de 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el següent desglossament: l’import de 159.795,17 euros a 
càrrec del pressupost 2017; l’import de 399.487,92 euros a càrrec del pressupost de 2018 i l’import de 
239.692,75 euros a càrrec del pressupost de 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient que 
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos; DECLARAR la vigència de la garantia dipositada 
per fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant l'execució de la pròrroga. 

 
2.-  (210/10-IMEB) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de la gestió de 

l'Escola Municipal de Música Can Ponsic, per als propers cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, a l’empara 
dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i de conformitat amb la 
clàusula 4a. del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel 
Director de Centres Educatius Municipals de 6 de febrer de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de 
l’entitat adjudicatària, l'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb NIF núm. G-60073186, la despesa per 
un import total de 825.440,78 euros, import exempt d’IVA,  amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels 
pressupostos de 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el següent desglossament: l’import de 165.088,16 euros a 
càrrec del pressupost 2017; l’import de 412.720,39 euros a càrrec del pressupost de 2018 i l’import de 
247.632,23 euros a càrrec del pressupost de 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient que 
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos; DECLARAR la vigència de la garantia dipositada 
per fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant l'execució de la pròrroga. 

 
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: 
 
3.-  (M1519/6391) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Impulsar de nou 

el programa "Esport inclou", que té l'objectiu de potenciar la pràctica esportiva per a les persones amb 
discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona i 
convocar, màxim en els propers 4 mesos, la Taula de Coordinació del programa i que es presenti un pla 
d'execució del mateix que detalli els recursos que es destinaran. 

 
 Del Grup Municipal Cs: 
 
4.-  (M1519/6398) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal convoqui de 

manera immediata una taula de treball amb les diferents associacions vinculades a les escoles bressol i que 
sigui un punt de l'ordre del dia en el proper Consell Escolar Municipal, per tal d'arribar a un acord en els 
preus de tarifació social, en què es contempli la revisió de preus públics d'escola bressol en el proper 
pressupost i s'introdueixi un protocol de flexibilització de l'aplicació de la tarifació per a aquelles famílies que 
vegin modificat el seu estatus econòmic durant l'escolarització dels seus fills. Així mateix, demanem que el 
Govern municipal insti a la Generalitat de Catalunya a finançar 1/3 de cada plaça d'escola bressol pública tal i 
com estava acordat. La nova tarifacio social hauria de tenir en compte: facilitar l'accés a les famílies sense 
recursos econòmics així com limitar el preu màxim a l'import actual (Curs 2016-2017). El Govern municipal 
haurà de rendir comptes de totes aquestes accions a la reunió de la Comissió de Drets Social de setembre 
de 2017. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
5.-  (M1519/6376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a establir les 

accions necessàries per adquirir els immobles en forma propietat municipal dels edificis d'habitatges del 
carrer Lancaster 7,9-11, 13 i 13 bis. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
6.-  (M1519/6383) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que es descarti la ubicació de 

l'Escola Entença a l'edifici  de Londres-Villarroel, tant de manera provisional com de manera definitiva. 2. Que 
s'accelerin els treballs i la recerca de consensos necessaris per part de totes les administracions implicades, 
per tal d'agilitzar la construcció d'un centre definitiu per a l'escola Entença a l'espai de la Model, sense 
prejudici de la resta de projectes educatius de l'esquerra de l'Eixample. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
7.-  (M1519/6364) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament de Barcelona elabori 

en el termini d'un mes un informe sobre la contractació de les educadores pel projecte concret del Pou de la 
Figuera on s'expliciti quins criteris s'han utilitzat i analitzar si s'ha produït algun tipus de discriminació. En cas 
afirmatiu es derivaran les sancions i altres conseqüències pertinents previstes segons la legislació vigent. 

 
 Declaracions Institucionals: 
 
8.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Recollint l’esperit d’aquesta implicació local en el 

Congrés de Cultura Catalana fa 40 anys, la ciutat de Barcelona se suma als actes de commemoració del 
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Congrés, organitzats per la FCCC a través de les següents accions: - Donar suport a les activitats 
commemoratives que es duguin a terme a Barcelona en col·laboració amb la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana, per tal de contribuir a la divulgació de la nostra memòria col·lectiva, especialment en un episodi tan 
rellevant de participació ciutadana i de la societat civil. – Contribuir a la recerca sobre el Congrés de Cultura 
Catalana, en el marc de la transició a la democràcia. – Establir els mecanismes de difusió per tal que la 
commemoració arribi al màxim de ciutadans possible. 

 
9.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Reconèixer el valor i l’impacte que ha tingut la 

Marxa per la Ciència del 22 d’abril de 2017, un moviment sorgit als EUA i que s’ha estès per tot el món, amb 
més de 500 ciutats implicades, que ha volgut reivindicar el paper fonamental de la ciència a la nostra 
societat. 2. Comprometre’s a treballar amb objectius socials de recerca específics, amb la co-creació i 
intercanvi de coneixements, amb la compartició de recursos, infraestructures de recerca i habilitats 
individuals i col·lectives amb el conjunt de la societat i amb l’administració, amb el bé comú com a finalitat 
darrera. 3. Promoure l’accés equitatiu de tota la població als estudis superiors, perquè les condicions 
socioeconòmiques no frenin la vocació científica de cap persona. 4. Reivindicar un accés universal al 
coneixement com a garantia imprescindible de la millora democràtica, fent referència a la importància d’uns 
mitjans de comunicació públics i privats compromesos amb el coneixement i la ciència. 

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

en sessió de  21 de juny de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (014/2017-SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Abel Plana i Campos, la compatibilitat entre el seu 
càrrec com a Conseller del Districte de Nou Barris -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 
d’abril de 2017, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la 
resolució de la Regidora del Districte de 26 d’abril de 2017- i l’activitat privada per compte aliena que declara, 
com a oficial de 2a d’òptica a l’empresa Germans Òptics, SL (Opticalia Florit). 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 personal 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. 

 
2.-  (20164274) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16003999, que té per objecte el 

subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius, destinats al servei de 
la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres, d’acord 
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import de 50.287,18 euros, amb càrrec a la 
partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, segons relació 
comptable que consta a l'expedient, atesa la baixa produïda per l’adjudicació del contracte a Alphabet 
España Fleet Management SA, amb NIF A91001438,  aprovada per acord d'aquesta Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 d’abril de 2017. 
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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 Demòcrata: 
 
3.-  (M1519/6425) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que s'elabori un estudi independent que valori el cost i els possibles avantatges econòmics del rescat d'un o 
més tanatoris de titularitat municipal, en el que s'incloguin els costos indemnitzatoris de l'operació, la posició 
de sortida en que el rescat situaria d'inici un nou operador públic, l'efectivitat de la mesura de cara al 
trencament de l'oligopoli existent i el foment de la competència, i la situació laboral en que quedarien els 
treballadors de les possibles concessions objecte del rescat. I que l'esmentat estudi es posi en coneixement 
dels grups municipals de forma oberta i transparent per a la seva oportuna valoració. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
4.-  (M1519/6412) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia pel qual s'estableixen les direccions que podran ser ocupades per 
titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu (S1/D/2017-
2010 de 4 d'abril, publicat a la Gaseta Municipal de 3 de maig de 2017). 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5.-  (M1519/6369) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat Ciutadana acorda: 

Primer.- Delegar a la regidoria de Presidència l'elaboració d'un protocol de dol institucional. En aquest 
protocol s'haurà d'especificar en quins supòsits es convocarà a les regidores del Consell Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona per mostrar el dol de la institució. Així mateix, s'esclarirà en quins termes es farà 
mostra d'aquest dol i sota quins criteris. Segon.- En cap cas aquest protocol podrà discriminar a víctimes 
mortals per raó de sexe, gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica. Tercer.- En tractar-se 
d'un protocol de dol institucional, inclourà necessàriament a les víctimes de violència masclista. Quart.- 
Aquest protocol haurà de ser aprovat pel Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona segons el 
Reglament Orgànic Municipal. 

 
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 acte administratiu 
resolutori. 

 
 Del Grup Municipal de BnComú: 
 
6.-  (M1519/6411) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció acorda: 

1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret el departament d'Ensenyament, a incloure en 
el currículum educatiu la història del Poble Gitano com a part de la història de Catalunya. 2. Instar el govern 
de la Generalitat de Catalunya, i en concret el departament d'Ensenyament, a la creació d'una comissió de 
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treball que porti a terme la recerca de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a 
Catalunya. Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions representatives 
del Poble Gitano, com per exemple el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, per l'elaboració 
d'aquest material curricular, la proposta final de la qual hauria de ser consensuada. 3. Informar d'aquesta 
Declaració Institucional al Departament d'Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, i al 
Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. 

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

expressa el seu condol i suport a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor. Als i les ciutadanes que hi van perdre 
algun ésser estimat, als i les que van resultar ferits i a la resta de persones que encara avui pateixen les 
seqüeles d'aquell atac injustificable. 2. Barcelona, en el 30è aniversari dels fets, reconeix que aquest 
atemptat és una part dolorosa de la memòria col·lectiva de la ciutat, i que com a tal cal preservar-ne el 
record. 3. Aquesta memòria de l'atemptat d'Hipercor ha de servir per refermar la voluntat de Barcelona de ser 
una ciutat promotora de la pau i defensora dels valors democràtics i del diàleg. 4. Barcelona es compromet a 
commemorar de forma escaient el 30è aniversari de l'atemptat d'Hipercor. En aquest sentit, celebrarà un acte 
institucional de record i impulsarà una exposició perquè la ciutadania, i especialment les noves generacions, 
no l'oblidin. 

 
 
 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  21 de juny de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (01-2013LL45118) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’una reforma i canvi d’ús 
d’oficina a habitatge de l’entitat (núm. 11 segons Registre de la Propietat) situada a la planta segona porta B 
amb escala accessible pel carrer Trafalgar número 2-4, de l’edifici d’oficines i habitatges anomenat Gratacels 
Urquinaona, situat a la cruïlla dels carrers Trafalgar i Jonqueres i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 
de l’any 2014, CONCEDIR al Sr. Lluís Dilme Romagos la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 22 d’octubre de 2014 (exp. 
01-2013LL45118), per una reforma i canvi d’ús d’oficina a habitatge d’una entitat a l’edifici d’oficines i 
habitatges anomenat Gratacels Urquinaona, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que les obres s’executen en un edifici catalogat d’interès local, inclòs en el catàleg del 
Patrimoni cultural català (nivell de protecció B); i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
2.-  (05-2017LL03071) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres a realitzar a 

l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2017LL03071, consistents en la rehabilitació de la façana 
nord de l’edifici d’habitatge bifamiliar de la carretera de les Aigües 149B i de la impermeabilització d’una 
terrassa situada en el llindar amb la finca veïna 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 
2016, CONCEDIR al Sr. Pere Carreras Nadal, amb NIF 37630518B, la bonificació del 35% de la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres, atès que 
aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, s’ajusten a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb 
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nivell “C”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota total de l’ICIO de 
456,44 euros, aplicant la bonificació del 35% la quota resultant exigible és la de 296,69 euros, la qual consta 
que ha estat abonada per l’interessat; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que 
resulti de la inspecció final, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (05-2017LL02468) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

d’un edifici de nova planta destinat a llar d’infants en la finca del carrer Ràfols 1-11, emparades per la 
llicència atorgada a l’expedient 05-2017LL02468, 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 
2017, CONCEDIR a la Fundació Sagrat Cor Sarrià, entitat identificada amb CIF G08862633, la bonificació 
del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de 
referència, donat 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’equipament (clau 7a) i 
es tracta d’un equipament docent; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de 
la inspecció final, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4.-  (05-2016LL27016) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les obres a realitzar a 

l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL27016, consistents en la rehabilitació de la façana 
principal que es realitza a l’edifici plurifamiliar aïllat ubicat al carrer Reina Victoria 26, 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 2016, CONCEDIR a Inversiones Victoria SL, entitat identificada amb CIF 
B08062242, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat 
per la realització de les esmentades obres, donat que aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è 
de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “C”, segons el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota total de l’impost que ha estat abonada per 
la interessada mitjançant l’autoliquidació LV201631701913175 de 1.119,26 euros, aplicant la bonificació del 
35% la quota resultant exigible  és la de 391,74 euros.  APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total 
de l’obra que resulti de la inspecció final, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
5.-  (07-2014LL24753) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres per a la 

modificació parcial respecte el projecte de construcció d’un conjunt edificatori destinat a equipament docent 
amb usos complementaris esportius vinculats a l’activitat docent, situat annex als actuals edificis de l’escola 
Virolai, als terrenys situats al carrer Ceuta, número 30 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2014, CONCEDIR a Virolai EM, SA la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 15 d’octubre de 2014 (exp. 07-
2014LL24753), per a la modificació parcial respecte el projecte de construcció d’un conjunt edificatori situat 
annex als actuals edificis de l’escola Virolai destinat a equipament docent amb usos complementaris 
esportius vinculats; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 
les obres s’executen per una entitat privada, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments 
(clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 
equipament docent-esportiu; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (10-2014LL21650) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de reforma i 

adequació de l’edifici de l’antiga cooperativa de consum Pau i Justicia per tal d’ubicar-hi l’equipament de 
caràcter cultural format per la nova seu i les dependències teatrals de la Sala Beckett, situat al carrer Pere IV, 
número 228-232 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR a Fundació Sala 
Beckett (Obrador Internacional de Dramatúrgia) la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 
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Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 18 de novembre de 2014 
(exp. 10-2014LL21650), per a les obres de reforma i adequació per tal d’ubicar-hi l’equipament de caràcter 
cultural format per la nova seu i les dependències teatrals de la Sala Beckett; donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat sense 
ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipament (clau 7a) i les obres 
acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament cultural; 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 Munijcipal de Cs: 
 
7.-  (M1519/6405) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: -Que el govern de la ciutat elabori un 

Pla Estratègic del Litoral de Barcelona. - Que el govern de la ciutat impulsi, en el marc de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’elaboració d’un Pla Director del Litoral a nivell metropolità que tingui com a 
objectiu la consolidació d’un front marítim en continuïtat entre aquests municipis. - Que (com a mínim) el pla 
inclogui programes d'actuació per a: 1) Garantir en tot moment la qualitat de les aigües marines, adequant les 
infraestructures de sanejament i evacuació. 2) Recuperar els fons marins i la biodiversitat. 3) Ampliar i 
mantenir la recuperació d'espais naturals al litoral. 4) Facilitar l'accés al litoral des de tots els barris, eliminant 
barreres físiques, implementant passeigs peatonals, carrils bici i ampliant el transport públic. 5) Donar 
continuïtat al front litoral mitjançant passeigs peatonals i carrils bici. 6) Integrar els ports esportius de manera 
que donin continuïtat al front litoral i siguin més accessibles a tots els ciutadans. 7) Ordenar els serveis que 
s'ofereixen a les platges per a garantir la seva qualitat. 8) Potenciar els esports nàutics i les activitats 
aquàtiques amb programes dirigits especialment als ciutadans residents. 9) Avaluar l'impacte del turisme i 
dissenyar mecanismes per a una gestió ordenada. - Que el pla es redacti de forma coordinada amb les 
diverses administracions amb competències en la matèria. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
8.-  (M1519/6415) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Posar en marxa una sèrie de mesures 

orientades a la reducció del soroll ambiental del Zoo, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels animals 
que hi habiten, a partir de les actuacions següents: 1.- La prohibició de realitzar actes o activitats alienes al 
funcionament del propi Zoo que provoquin alteracions en el so ambiental de l'espai i puguin afectar el 
benestar dels animals que hi conviuen. 2.- La creació d'un protocol per monitoritzar l'impacte sonor de les 
obres al Zoo, limitant la franja horària d'aquestes obres, així com d'altres elements que generen excés de 
soroll com la megafonia o la campana del tren que recorre l'equipament. 3.- Realitzar un seguit d'actuacions 
com la introducció de senyalitzacions que demanin un major silenci i la formació al personal del parc per tal 
d'explicar i fomentar la cultura del silenci entre els visitants del zoo. 
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 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
9.-  (M1519/6372) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Adherir-se al Manifest Felí amb els seus 

10 compromisos: 1.- Eficàcia tangible en la identificació i registre dels gats (casolans i ferals) mitjançant 
microxip. 2.- Reconeixement de l'especificitat dels gats ferals i de l'obligació de protegir-los davant els perills 
naturals i de la manca de coneixement de les seves necessitats i drets. 3.- Reconeixement del CES (captura, 
esterilització i solta) com l'únic mètode acceptable per a la gestió de la població de gats sense propietari. 4.- 
Aplicació de la legislació que posi fi a la impunitat de les conductes infractores i delicitives contra gats i 
colònies felines. 5.- Desterrament de la desunglació i mutilacions amb fins estètics. 6.- Obligatorietat de 
l'esterilització de tots els gats, excepte pels criadors professionals autoritzats. 7.- Millora en la implementació 
de la normativa de cria i venda de gats. 8.- Inclusió de la tinença responsable de gats en totes les campanyes 
públiques de benestar animal. 9.- Inclusió del benestar animal dins dels programes oficials d'educació bàsica 
obligatòria. I desenvolupament de programes efectius de conscienciació dels animals com a éssers capaços 
de sentir. 10.- Per tal d'evitar enverinaments, etiquetatge dels productes veterinaris tòxics per a gats. 

 
   


