
 
 
 
 Secretaria General  

Ref:  Extracte d'acords 

v.  24/ 3/ 2017     10: 10 
1 

 
ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 21 de març de 2017. 

 
Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (E.01.6036.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu de 
domini públic del local “A” situat al carrer de Nou de la Rambla núms. 68-72; SOTMETRE’L a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per 
adjudicar la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
2.-  (E.01.6037.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu de 

domini públic del local “B” situat al carrer de Nou de la Rambla núms. 68-72; SOTMETRE’L a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per 
adjudicar la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
3.-  (E.01.6038.16) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu de 

domini públic del local “C” situat al carrer de Nou de la Rambla núms. 68-72; SOTMETRE’L a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; CONVOCAR la concurrència pública per 
adjudicar la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
4.-  (E.08.6016.17) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu 

respecte dels locals de propietat municipal situats en l’immoble del carrer Cornudella núms. 1-17, grafiats en 
el plànol annex, a favor de l’Associació Juvenil Tronada, amb caràcter onerós i un termini de cinc anys 
prorrogable, amb la finalitat de destinar-los a les activitats que li són pròpies, especialment els projectes 
centre diari, joves i esplai, destinats a infants i joves de la zona sud del Districte de Nou Barris; 
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la 
concessió a l’Associació Juvenil Tronada; 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. 
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 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
5.-  (M1519/5833) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1.- Acordar un salari 

mínim de ciutat amb les principals organitzacions sindicals i patronals de Barcelona. 2.- Que l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona es comprometin a pagar als seus treballadors, com a mínim, 
el salari acordat amb les organitzacions sindicals i patronals, per tal de ser unes institucions exemplars. 3.- 
Incloure clàusules socials en els plecs de clàusules dels concursos públics de l'Ajuntament i de l'AMB per 
incentivar a les empreses subcontractades que adoptin el salari mínim de ciutat acordat entre el seu 
personal contractat. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
6.-  (M1519/5844) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que el Govern municipal justifiqui el nivell 

d'execució i el destí de les modificacions de crèdit realitzades durant els exercicis 2015 i 2016, mitjançant el 
balanç d'inversions i despeses pressupostades i realitzades. 2. Que a la propera Comissió d'Economia i 
Hisenda del mes d'abril, es presenti un pla d'inversió en els barris dotat amb els recursos del superàvit de 
l'exercici 2016. 3. Que atenent a que una part important del superàvit s'ha generat per l'augment de la 
recaptació en l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua Municipal), i 
d'acord amb la recent sentència del Tribunal Constitucional, el Govern municipal realitzi les accions 
següents: - Creació d'un protocol, establint els recursos humans i tècnics necessaris, perquè els ciutadans 
que hagin realitzat la venda d'un immoble amb pèrdues respecte a la compra puguin reclamar la devolució 
de l'impost de Plusvàlua. - Realització de les gestions necessàries amb l'Institut Municipal d'Hisenda de 
Barcelona per tal que aquest comuniqui els casos de minusvàlua produïts a Barcelona i que han liquidat 
l'impost, per calcular l'impacte pressupostari de la sentència. 

 
 Del Grup Municipal ERC:  
 
7.-  (M1519/5824) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a intensificar el treball 

amb la Generalitat de Catalunya per millorar la participació de l'Ajuntament en l'estratègia de 
desconcentració turística de la destinació Barcelona, en el marc del desplegament Pla Estratègic 2020, que 
contempli els cinc programes de turisme cultural del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya: Arts i Cultura, 
Ciutats amb caràcter, Pobles amb Encant, Viles Marineres i Rutes de Catalunya, amb l'objectiu de garantir la 
sostenibilitat de la destinació, l'equilibri i la permeabilitat territorial i la qualitat de les estades turístiques. Així 
mateix, també s'acorda alinear aquestes accions de promoció amb el treball que fa l'Ajuntament de 
Barcelona amb la Diputació de Barcelona, per tal de traspassar el turisme de la ciutat de Barcelona cap als 
grups de destinacions englobades sota la marca "Barcelona és molt més": Paisatges Barcelona, Costa 
Barcelona i Pirineus Barcelona. 

 
 Del Grup Municipal PP: 
 
8.-  (M1519/5840) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Instar al Govern de l'Estat a estudiar amb la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la modificació de l'impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per evitar gravar minusvàlues en les vendes de béns immobles, de 
conformitat amb l'informe que emeti la Direcció General de Tributos i a la llum del pronunciament del 
Tribunal Constitucional que pugui realitzar amb caràcter general en relació amb aquest impost. 2. Instar al 
Govern municipal a posar en funcionament una oficina d'assessorament i ajuda als veïns i veïnes que 
plantegin una situació de pèrdua de valor de l'immoble subjecte a l'impost de plusvàlua a la ciutat. 
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 Del Grup Municipal CUP:  
 
9.-  (M1519/5818) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Realitzar un estudi sobre l'impacte econòmic 

del MWC desagregat en funció dels beneficiaris (expositors, hostaleria, restauració, agències de viatges, 
empreses de lloguer de vehicles, etc.), quins beneficis han anat a l'àmbit privat i quins a l'àmbit públic, quins 
ingressos són directes, indirectes i repercutits, així com en funció de les despeses amb especial atenció a 
l'ús de les infraestructures, la càrrega en la mobilitat, l'ocupació de l'espai públic, la neteja, la seguretat, l'ús 
del transport públic, la publicitat subvencionada, les ajudes econòmiques, els descomptes fiscals, la 
contaminació atmosfèrica i acústica, etc. 2. Realitzar un estudi sobre els llocs de treball temporal del MWC, 
en quins sectors es desenvolupen per nombre de treballadors i treballadores, quants són per homes i quants 
per a dones, quin conveni els i les hi correspon per sector, quants i quantes són contractades per empreses 
o ens públics i quantes per empreses privades, quins sous representen per a cada nivell del sector i conveni 
i quina és la duració del contracte segons sector i conveni. 

  
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 21 de març 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.-  (M1519/5828) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a que dins del 

Mapa d'instal.lacions esportives de Barcelona que s'està elaborant s'inclogui un Pla de millora i manteniment 
dels equipaments esportius municipals i de suport als clubs esportius de la ciutat, que hauria de preveure: a) 
Actualització de la diagnosi de la situació actual dels equipaments esportius municipals i les seves 
necessitats i possibles mancances. b) Diagnosi de la situació actual dels clubs esportius que requereixen 
suport en aquest moment per al manteniment i millora de les seves infraestructures. c) Programació de 
mesures de millora dels equipaments esportius municipals, prenent especial atenció sobre els equipaments 
esportius de districte. I que, en paral·lel es posi en marxa una línia d'ajuts per a la millora dels equipaments 
esportius dels clubs o associacions esportives sense afany de lucre. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
2.-  (M1519/5848) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal de 

l'Ajuntament de Barcelona presenti en el termini de dos mesos les valoracions i conclusions del Projecte 
Baobab així com la previsió del desenvolupament d'aquest projecte durant l'estiu de 2017. En aquesta 
previsió creiem oportú incorporar els següents aspectes: - Que els projecte pugui arribar a tots els barris que 
ho necessitin. - Que s'ampliï l'interval d'edat dels participants per a la franja 12-16 anys. - Que s'incloguin 
activitats del projecte durant la primera quinzena de setembre. 

 
 Del Grup Municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/5820) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a crear un 

programa social adreçat a la gent gran, que contempli la possibilitat de compartir habitatge amb persones de 
la mateixa edat que així ho desitgin. 
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 Del Grup Municipal PP: 
 
4.-  (M1517/5837) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal a crear un 

àrea d'assessorament i suport als propietaris d'habitatges afectats per ocupacions irregulars en les oficines 
d'habitatge que hi ha als districtes de Barcelona. 

 
 Declaracions Institucionals 
 
5.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports decideix donar suport al Manifest del dia Mundial de la 

Síndrome de Down fet públic per la Coordinadora d'entitats de síndrome de Down de Catalunya que declara: 
1. Es reivindica que les persones amb síndrome de Down mereixen les mateixes oportunitats que tothom a 
desenvolupar el màxim les seves capacitats. Això vol dir rebre una educació inclusiva i de qualitat en totes 
les etapes de la vida, amb els suports necessaris. 2. Es defensa el dret a poder participar en qualsevol 
esdeveniment social, sense exclusions; tenen opinions, somnis i reptes, i per això volen que la societat 
escolti la seva veu com la de les altres persones, és a dir, que no se'ls discrimini. 3. Es reclama el respecte 
de tots aquells drets bàsics que corresponen a qualsevol persona. Com, per exemple, el dret a treballar, a 
viure independent, a cuidar de la seva salut i fer esport, a tenir espais d'intimitat, a votar, a moure's i viatjar 
en llibertat, a tenir parella i formar una família, o a gaudir d'una jubilació amb garanties i en companyia 
d'aquells qui estimen. 4. Es necessita una assistència sanitària personalitzada i ben preparada, i que la 
recerca científica en síndrome de Down rebi el finançament que li fa falta per tirar endavant. 5. Es requereix 
una societat orgullosa de la seva diversitat. Una societat que entengui que la vida de cap persona mai està 
escrita per endavant ni marcada pel seu origen, gènere, edat o condició genètica. Així mateix els partits 
polítics que subscriuen la present declaració institucional volen també mostrar el seu suport a totes les 
entitats i organitzacions que treballen dia a dia per a què la igualtat de les persones amb síndrome de Down 
sigui una realitat ben aviat. 

 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Primer.- L'Ajuntament de Barcelona es compromet a 

sol·licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern de l'Estat la reforma legislativa estatal que faci 
possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i 
concretament la modificació immediata de l'article 56 del Codi Civil i de l'article 58.5 de la Llei del Registre 
Civil, per tal de suprimir l'exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti 
la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial. Segon.- L'Ajuntament de Barcelona es compromet a 
sol·licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern de l'Estat la reforma legislativa estatal que faci 
possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d'atorgament 
d'escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de 
l'article 697 del Codi Civil espanyol i de l'article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir 
l'obligatorietat de presència de dos testimonis en l'atorgament de documents públics i testaments oberts per 
part de persones amb discapacitat sensorial i d'introduir l'ús de les noves tecnologies per a facilitar a 
aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixes els documents i testaments i 
conseqüentment la modificació de l'article 708 del Codi Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les 
persones amb discapacitat sensorial d'atorgar testament tancat. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona, es 
compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya la modificació del Dret Civil Català per fer efectiu el dret 
de no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la 
modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l'exigència de testimonis al testament notarial, 
del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de 
suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis. Quart.- L'Ajuntament de Barcelona es 
compromet a realitzar els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb 
discapacitat sensorial en l'accés als serveis públics i a l'administració municipal. Cinquè.- L'Ajuntament de 
Barcelona es compromet a trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; als 
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grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. a l'Associació Catalana per a la Integració del 
Cec, a la Federació de Municipis, i a l'Associació Catalana de Municipis, així com a les regidories municipals 
que són necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones 
amb discapacitat sensorial en l'accés als serveis públics i a l'administració municipal. 

 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, 
en sessió de 22 de març de 2017. 

 
Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (390/16) APROVAR inicialment el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE'L a 
informació pública durant el termini de trenta dies, de conformitat amb el disposat a l'article 112 del 
Reglament Orgànic Municipal. 

 
2.-  (937/2016) APROVAR inicialment l’ordenança de Cementiris de l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE-LA 

a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
3.-  (938/2016) APROVAR inicialment l’ordenança de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Barcelona; 

SOTMETRE-LA a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
4.-  (494/16) MODIFICAR l’Acord Marc, amb número de contracte 16002540, que té per objecte la fixació de les 

condicions per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, 
serveis de numeració especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes 
autònoms i societats municipals i organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de 
Barcelona, en virtut del que estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la clàusula 20 del PCAP i segons 
compareixença signada per l’empresa adjudicatària, en el sentit d’incloure dintre de l’àmbit d’aplicació de 
l’esmentat Acord Marc les entitats vinculades a l’Ajuntament que s’indiquen a continuació: Fundació 
Barcelona Institute Of Technology for The Habitat, amb número de NIF G66205246, (Lot 1, 2) Consorci 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, amb número de  NIF Q5856181B, (Lot 1 i 2). REQUERIR 
l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF A80907397, adjudicatària del lot 1 (Serveis i sistemes de 
comunicacions de veu fixa de tots els centres i serveis de dades) i del lot 2 (Serveis de comunicacions de 
veu i dades mòbils), per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a formalitzar la modificació contractual esmentada en el termini 
de 15 dies hàbils des de la tramesa de la present notificació. 

 
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 (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
5.-  (M1519/5869) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Instar a les administracions i òrgans competents a estudiar i implementar les mesures següents, per tal 
d'aconseguir abaratir el cost de la prestació del servei funerari, mantenint els estàndards de qualitat avui 
vigents a la ciutat de Barcelona: 1. Modificar l'Ordenança dels Serveis Funeraris i la de Cementiris de 
Barcelona. 2. Estudiar la rebaixa de la taxa de cementiris i cremació. 3. Instar a l'Estat a rebaixar l'IVA dels 
Serveis funeraris a un IVA reduït del 10%. 4. Crear una comissió presidida per la Síndica de Greuges de 
Barcelona, on siguin representats les empreses del sector, l'Ajuntament de Barcelona i l'OMIC amb l'objectiu 
d'establir un índex de preu de referència de preus dels serveis funeraris. 5. Prestar amb el propi personal 
municipal mitjançant les Oficines d'Atenció Ciutadana, o d'altres oficines municipals que es considerin, un 
servei d'assessorament i informació de l'oferta i preus dels serveis funeraris de la ciutat. 6. Establir la 
obligatorietat de que els operadors ofereixin un paquet bàsic de serveis que inclogui un servei digne i de 
qualitat. 7. Garantir que la totalitat dels operadors que avui presten els serveis funeraris compleixin els 
estàndards de transparència en política d'oferta de preus dels serveis funeraris. 8. Revisar els actuals 
criteris d'accés als serveis de beneficència gratuïts o subvencionats, per garantir que un major nombre de 
famílies hi puguin accedir.  

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
6.-  (M1519/5854) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que el Govern municipal doni instruccions al propi Ajuntament de Barcelona, a les empreses de titularitat 
municipal, i als instituts i consorcis que té participació per tal de facilitar i donar accés a la informació de tots 
els expedients, contractes i qualssevol altres documents oficials que sol·licitin els Grups municipals de 
l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del compliment d'una de les principals tasques 
d'oposició com és la de control i fiscalització. 

 
 Del Grup Municipal ERC: 
 
7.-  (M1519/5859) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que el Govern municipal presenti, en el termini de 3 mesos, una estratègia transversal contra la violència 
masclista a l'espai públic, en la que hi consti, com a mínim: - Dades segregades i diferentment estructurades 
en els informes de seguretat, de cara a poder conèixer la realitat exacte del problema per poder definir les 
polítiques correctes. - Estands públics a tots els esdeveniments multitudinaris de la ciutat de Barcelona, en 
els que no només hi hagi informació, sinó que hi hagi dotacions policials expertes en la temàtica. - Mesures 
reals i efectives per assolir l'equitat en els cossos policials. 

 
 Del Grup Municipal PP: 
 
8.-  (M1519/5872) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 

instar al Govern municipal a anular i deixar sense efecte el Procediment operatiu de la Guàrdia Urbana 
número 11/17 sobre desallotjaments privats a bens immobles. 

 
 Del Grup Municipal CUP: 
 
9.-  (M1519/5866) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

1. Condemnar el tarannà antidemocràtic de l'estat Espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i 
continuen patint artistes per expressar les seves idees. 2. Manifestar la preocupació per l'extensió del delicte 
d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per l'exercici de la llibertat 
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d'expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir els drets fonamentals. 3. 
Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, condemnat a 
tres anys i mig de presó per l'Audiència Nacional. 

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

• Manifestar públicament el total rebuig de l’Ajuntament de Barcelona a qualsevol tipus de manifestació o 
expressió d’intolerància vers qualsevol persona o col·lectiu de la nostra ciutat fonamentada en la 
vulneració dels drets i les llibertats civils.  

  
• Instar al conjunt d’institucions del país a mobilitzar els recursos necessaris i emprendre les accions que 

calguin per evitar que l’autobús de l’entitat ‘Hazte Oir’ transiti pel territori tal i com ja va ocórrer el passat 
divendres 17 de març quan a instàncies del Govern de la Generalitat de Catalunya l’autobús va ser 
immobilitzat, traslladat a un dipòsit i obligat a retirar els lemes, impedint així la seva arribada a Barcelona 
tal i com preveia l’associació, així com que les seves campanyes puguin arribar a ser difoses a través de 
qualsevol tipus de mitjà de comunicació, l’espai públic o els centres escolars i educatius.  

  
• Instar als sectors catòlics de la nostra societat, i en especial als màxims responsables i referents de la 

comunitat catòlica a Catalunya que no comparteixen les accions d’una minoria fanàtica i extemporània 
representada per l’entitat ‘Hazte Oir’, que expressin públicament la seva opinió i es desmarquin i 
distanciïn de forma clara i contundent d’actituds intolerants que una immensa majoria de barcelonines i 
barcelonins condemnem, que fan malbé la convivència a la nostra ciutat, que estigmatitzen al col•lectiu 
LGTBI, i que són contràries a l’esperit d’una Barcelona oberta i tolerant i a la pròpia imatge de l’Església 
catòlica entre la ciutadania. 

  
• Manifestar el rebuig de Barcelona a qualsevol tipus de menyspreu, persecució o agressió física i/o verbal 

vers la població més vulnerable de la ciutat, així com a qualsevol expressió o actitud que fomenti o 
empari per acció o omissió l’aïllament social o l’assetjament a les persones trans.   

  
• Mostrar la nostra plena solidaritat amb les persones i col·lectius que es puguin sentir ofesos i agredits pel 

contingut de les campanyes i accions adreçades a atacar la dignitat, els drets i la integritat de les 
persones trans.   

  
• Reconèixer institucionalment i de forma pública la tasca de les persones i entitats de la ciutat que 

treballen per la plena igualtat i la defensa de la llibertat i els drets civils del col•lectiu LGTBI.  
 
 • Renovar el compromís de la institució amb la plena igualtat i la defensa de totes les persones sense cap 

tipus de discriminació, treballant activament per generar espais de convivència, solidaritat  i respecte 
mutu. 

  
• Instar al govern de l’Estat a retirar a ‘Hazte Oír’ la seva condició d’entitat d’utilitat pública concedida pel 

Ministeri de l’Interior durant l’etapa en la que el seu titular era el Sr. Jorge Fernández Díaz, així com el 
conjunt de beneficis i prerrogatives que d’aquest estatus se’n deriven. 

  
• Declarar l’entitat ‘Hazte Oir’ com a persona jurídica non grata a la ciutat de Barcelona.  
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• Reivindicar el caràcter de Barcelona com a ciutat oberta i tolerant. Una ciutat oberta a acollir totes les 
persones que fugen de la discriminació per qualsevol condició de gènere, creença, condició, orientació 
sexual i de qualsevol tipus. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió extraordinària de 22 de març de 2017. 
 

 Part d’impuls i control 
 
 Proposició amb contingut de Declaració Institucional 
 

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

 
 Dels Grups Municipals d’ERC i de la CUP: 
 
Única.- La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar a Transports Metropolitans de Barcelona i, en 

concret, a la seva presidenta a: 1.- Complir amb els criteris de transparència i publicar les dades sobre els 
sous que perceben els directius de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 2.- Realitzar, en el termini 
de dos mesos, una auditoria externa sobre l’organització i la gestió interna de TMB, per tal de poder avaluar 
l’eficiència en la gestió d’aquesta empresa pública al llarg dels darrers anys. 3.- En el cas que l’auditoria 
determini una mala praxi per part dels actuals responsables de l’empresa pública TMB, així com dels seus 
antecessors, emprendre les mesures necessàries per tal de depurar responsabilitats. 4.- Entregar als 
membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la plantilla de les empreses citades, 
inclosa la coberta per contractes temporals i d’interinatge no vinculats a cap lloc de treball. 5.- Entregar als 
membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la relació de llocs de treball de cada una 
d’aquestes empreses, entesa com la llista que identifica cada un dels llocs de treball, amb indicació, per a 
cada un d’ells, de les dades següents: la denominació i les característiques essencials del lloc de treball, els 
requisits essencials per ocupar-lo, el grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable al lloc, la 
forma de provisió i la retribució íntegra de cada lloc de treball. 6.- Entregar als membres del Consell 
d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la relació de contractes temporals i d’interinatges subscrits per 
les empreses indicades i que no estan vinculats a cap lloc de treball, assenyalant per a cada un d’aquests 
contractes la durada i l’objecte del contracte, incloses les funcions que ha de desenvolupar la persona 
contractada per aquestes vies, i la retribució bruta íntegra prevista, sense donar el nom de la persona 
contractada. 7.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de 
tots els contractes del personal fora de conveni de Transports de Barcelona S.A. i Ferrocarrils Metropolitans 
de Barcelona S.A. (571 persones). 8.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB 
S.A. (TMB) còpia de tots els contractes de les externalitzacions que manté TB S.A. i FMB S.A. (seguretat, 
neteja, etc.). 9.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de 
tots els contractes d’operacions fora del seu propi àmbit de servei (Metro de Panamà (dos), Tramvia 
Saragossa, Tren Equador, Sistema tarifari Equador, Tramvia d’Orán Argelia, Metro Santiago de Xile, 
Transport urbà Perpinyà, Transport urbà Antibes, BRT Greater Dhaka). 10.- Sol·licitar la intervenció de la 
Sindicatura de Comptes i la realització d’un informe de fiscalització respecte als processos de selecció, 
contractació i règim de retribucions de tots els càrrecs directius i personal fora de conveni de TB S.A. i FMB 
S.A. (TMB). 11.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes i a 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió ordinària de 22 de març de 2017. 
 
Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (01-2016CI34726) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar en 
espais inclosos a l’interior d’un edifici amb nivell de protecció C, al carrer Palla núm. 6 i,  de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a Eugenio Jauregui Ortega, una bonificació del 35% 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat 
d’obres amb condicions al c/ Palla 6, de l'1 d’agost de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a 
allò establert en l’article 7è.1.B2 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 1.758,63 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 615,52 euros, 
quedant només obligat a pagar 1.143,11 euros per aquest concepte. DONAR trasllat  a l’institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (03-2013LL19337) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’un conjunt d’obres i 

actuacions a realitzar en el Palau Nacional de Montjuïc del Museu Nacional d’Art de Catalunya (entre 
d’altres: creació nou accés amb adequació del vestíbul, de terrassa mirador i de coberta), als terrenys situats 
al carrer Mirador Palau Nacional núms. 6-10 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, 
CONCEDIR al Museu Nacional d'Art de Catalunya la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 15 de juny de 2014 (exp. 
03-2013LL19337), per a un conjunt d’obres i actuacions a realitzar en el Palau Nacional de Montjuïc; 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. 

 
3.-  (04-2010LM14576) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

d’edifici de planta baixa per allotjar les activitats del Taller de Pedra i Metalls de la Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Barcelona, als terrenys situats al carrer Pau Gargallo número 2-8 i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011, CONCEDIR a la Universitat 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, el 14 
d’octubre de 2011 (exp. 04-2010LM14576), per a l’edificació de planta baixa per allotjar les activitats del 
Taller de Pedra i Metalls de la Facultat de Belles Arts, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per iniciativa pública, la construcció es realitza en 
terrenys qualificats d’equipaments (clau 7c) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social 
com és la realitzada per un equipament docent; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
4.-  (00-2016-0014) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de Centre Esportiu 

Municipal (CEM) Can Dragó al local ubicat al carrer Rosselló i Porcel, 1 de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Jump 2001, SL la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 7 de novembre de 2016 
(exp. 00-2016-0014), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó, 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 privada, les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per 
un equipament esportiu i recreatiu i d'acord amb l'informe tècnic de 3 de febrer de 2017 que consta a 
l'expedient; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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5.-  (10-2016CD32149) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma del local ubicat al 

carrer Wellington 32-36, titularitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que han estat objecte del 
comunicat diferit 10-2016CD32149; CONCEDIR a la UPF la bonificació del 70% 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., en tant que les obres les realitza una entitat sense ànim de lucre, en sòl 
qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un equipament destinat a la docència que s’inclou dins 
dels esmentats a l’article 212 de les NUPGM. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
6.-  (10-2013LL45029) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

d’edifici destinat, entre d’altres, a 36 habitatges de protecció oficial, als terrenys situats al carrer Sancho 
d'Àvila núms. 15-35 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a Llar Unió 
Catalònia, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la concessió de la llicència, el 8 de maig de 2014 (exp. 10-2013LL45029) a la part amb 
protecció, donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracte 
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 trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (17PL16457) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la 

Modificació del Pla General Metropolità en tres peces discontínues de la Zona Franca per a l’emplaçament 
de l’equipament penitenciari a 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): 
 
8.-  (M1519/5880) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern elabori i presenti, en 

el transcurs dels propers 6 mesos, un Pla Integral d'intervenció i millora de l'avinguda Paral·lel, que afronti la 
revitalització de la via, afrontant les diferents problemàtiques, per a la revitalització comercial, cultural, 
funcional i urbanística de la via, i que contingui i doni resposta al següent: a) Pla d'usos del Paral·lel. b) 
Programa temporal i d'inversions per a la reurbanització dels extrems del Paral·lel, així com l'execució de la 
segona fase del col·lector del Poble Sec. c) Pla de suport a la dinamització cultural del Paral·lel com a eix 
motor del teatre. d) Pla de suport a la dinamització del teixit comercial del Paral·lel. e) Pla d'intervenció i 
millora de la neteja i manteniment del Paral·lel. f) Pla d'intervenció i definició dels usos futurs del Teatre 
Arnau. g) Estudi i proposta, si s'escau d'adquisició del Teatre El Molino per a destinar-lo a usos de creació 
artística i de divulgació de les arts escèniques. h) Impulsar la concertació dels tres districtes afectats 
(Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc), amb les àrees centrals de l'Ajuntament, els grups municipals i les 
entitats del Paral·lel per a tirar endavant les actuacions que es determinin. i) Impulsar el Pla de Mobilitat del Poble Sec 
i concretar el Pla Director d'Ordenació de la plaça Espanya. 2.- Que ho faci mitjançant el diàleg amb les entitats i 
associacions, tan veïnals, culturals, com de comerciants, procurant concertar les actuacions que es determinin amb 
els tres districtes pels quals discorre la via, els diferents serveis centrals de l'ajuntament, així com amb els Grups 
Municipals. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 
9.-  (M1519/5850) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern de la ciutat promogui les següents 

actuacions, en coordinació amb les altres administracions, amb l'objectiu de garantir que les restriccions de vehicles 
contaminants prevista per a l'any 2019, tinguin el menor impacte social possible, facilitant la substitució de vehicles 
antics per altres mitjans de transport o per vehicles menys contaminants. - Un programa de subvencions econòmiques 
impulsat a nivell estatal per facilitar la substitució de vehicles antics per vehicles menys contaminants (etiqueta cero), 
especialment adreçat a les famílies amb menor poder adquisitiu. - Un programa de bonificacions per a les persones 
que retirin els vehicles antics més contaminants i adoptin altres mitjans de transport. - Un programa de desplegament 
d'infraestructures per facilitar la introducció de nous vehicles menys contaminants, com per exemple, instal·lant punts 
de recarrega per a vehicles elèctrics, aparcaments segurs per a bicicletes elèctriques, etc. - Un programa per afavorir 
noves formes d'ús del vehicle privat, com el cotxe compartit, el lloguer de vehicles elèctrics, etc. Tot això, sens 
perjudici de les millores necessàries en el transport públic. 

 
 Del Grup Municipal ERC: 
 
10.-  (M1519/5862) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern municipal a que es treballi 

conjuntament els plans de definició d'usos del Port Olímpic i dels locals d'oci de primera línia Front Marítim de la 
Barceloneta i que a tal efecte és constitueixi una comissió amb els grups polítics i les entitats veïnals d'ambdós barris 
per tal d'abordar el tema. 

 
 Del Grup Municipal PP: 
 
11.-  (M1519/5876) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern municipal a publicar i presentar, 

abans de dos mesos en la CEUM, un informe sobre l'aplicació de l'Ordenança de terrasses dels anys 2014, 2015 i 
2016, incloent tots els procediments judicials oberts per l'aplicació per part del Govern municipal de l'esmentada 
ordenança i les possibles conseqüències patrimonials per reclamacions judicials a l'Ajuntament de Barcelona. 

 
  Del Grup Municipal CUP: 
 
12.-  (M1519/5814) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda la creació d'un grup de treball participatiu per tal 

d'elaborar durant el 2017 una proposta d'Ordenança de solars i edificacions en desús, en el marc del Registre de 
Solars, d'acord amb les característiques següents: 1.- L'objecte de l'ordenança serà la de regular els usos transitoris i 
condicions dels solars buits i les edificacions en desús, quan aquestes no tinguin la consideració d'habitatge, sigui 
quin sigui el seu estat de conservació. 2.- La regulació ha de perseguir que no es mantinguin solars i edificacions en 
desús sense motiu, combatre l'especulació amb el sòl de la ciutat i generar les condicions necessàries per la 
mobilització d'aquests espais per a la rehabilitació i construcció d'habitatges i equipaments, així com promoure i 
facilitar els usos comunitaris transitoris en solars en desús. 3.- L'ordenança regularà, més enllà de les condicions de 
seguretat i salubritat mínimes, els terminis màxims de mesures de tancament d'edificacions i solars, d'estat de ruïna, 
els usos transitoris, així com la tipificació d'infraccions i sancions en cas d'incompliment, especialment dirigides a 
garantir la funció social de la propietat per sobre de l'ús especulatiu d'aquesta. 

 
 EL SECRETARI GENERAL, 

  
    
   
Jordi Cases i Pallarès 


