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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de  17 d'abril de  2018. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord 

 
1.-  (E.11.6000.16) PRORROGAR, d’acord amb el que estableix la clàusula quarta del plec regulador de la 

concessió per a la conservació, subministrament, instal·lació i explotació publicitària de determinats 
elements de mobiliari urbà de la Ciutat de Barcelona, concedida a Clear Channel España, SLU, per acord de 
la Comissió d’Economia i Hisenda, de 21 de juny de 2016, per un termini de dos anys amb data de 
finalització el 30 de juny de 2020, mantenint inalterades la resta de condicions del plec regulador. 

 
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: 

 
2.-  (M1519/8792) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que, en el proper Consell Rector de l'Institut 

Municipal de Mercats es presenti una proposta de treball per al Mercat de Felip II amb un calendari 
d'intervencions, per a: Fer les intervencions necessàries a l'interior del Mercat de Felip II per fomentar la 
seva competitivitat. - Ordenar la zona exterior del Mercat al carrer d'Olesa on s'hi celebra el mercat setmanal 
complementari. - Fer un estudi de mobilitat per tal de valorar si cal una zona tant d'aparcament de càrrega i 
descàrrega com de zona blava que doni servei al mercat. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/8786) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Constatar que els actuals responsables del 

govern municipal no han sabut retenir alguns esdeveniments, ni atreure activitats que podien beneficiar el 
creixement econòmic de la ciutat, fet que ha suposat una pèrdua d'oportunitats per a Barcelona i un 
debilitament pel que fa al seu posicionament internacional. 2. Instar el govern municipal a reforçar la 
promoció de la ciutat en aquells àmbits que suposin l'atracció d'activitat econòmica cap a la ciutat, així com 
l'enfortiment del seu teixit econòmic i social. 

 
Del Grup Municipal PSC: 

 
4.-  (M1519/8809) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l’Ajuntament expressi el seu compromís 

per treballar, conjuntament amb el sector científic i de recerca universitària, en implicar a diferents àrees  i 
equipaments públics i privats en la promoció i divulgació de la ciència i el suport als centres i institucions que 
la desenvolupen, per tal de fer visibles els valors, les oportunitats econòmiques i laborals i els avenços 
científics mundials que aquesta activitat genera a la nostra ciutat. 2. Que en el termini de dos mesos es 
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presenti una mesura de govern de suport a la ciència i la recerca, amb  especial atenció a l’impacte 
econòmic, laboral i d’inovació de l’àmbit,  amb l’establiment d’un espai de treball entre l’Ajuntament i el 
sector científic i universitari i amb la participació dels grups municipals, per dissenyar accions concretes, 
com a mínim, en les següents línies: - Difusió i explicació de les activitats de recerca desenvolupades als 
centres de recerca de la ciutat,  incloent mesures de senyalització de l’espai urbà i altres ubicacions, com el 
transport,  que expliqui les activitats i el potencial d’innovació, laboral i creatiu dels centres de recerca de 
Barcelona, visites guiades, mostres al carrer o altres mitjans que es considerin oportuns. - Vinculació directe 
amb els programes de suport a l’emprenedoria de Barcelona Activa per a realitzar una connexió entre els 
centres de recerca i la promoció de l’activitat econòmica a la ciutat. - Connexió entre els centres on s’hi 
desenvolupen activitats de ciència i recerca i el teixit associatiu, tant veïnal com comercial i empresarial, per 
tal de promoure estratègies de promoció i activitats conjuntes en els territoris i, en el seu cas, a nivell de 
ciutat. - Intensificació de la relació entre el sector científic i el món educatiu per tal de despertar vocacions 
(especialment, intentant superar la bretxa de gènere), potenciar talents i crear-els-hi oportunitats de futur 
laboral a la nostra ciutat. - Realització  de treballs amb visió metropolitana, explotant el potencial de recerca i 
coneixement dels centres del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. - Estudiar amb el conjunt 
d’institucions de recerca i científiques la possibilitat de crear nous hubs de recerca i innovació, com podria 
ser per exemple el del voltant del Parc de la Ciutadella. 3. Que a la Mesura de Govern s’inclogui una dotació 
de pressupost suficient perquè es puguin realitzar les accions consensuades així com un fons concret de 
suport a les activitats de la recerca inclòs en el pressupost municipal. 

 
Del Grup Municipal PP: 

 
5.-  (M1519/8816) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Traslladar les dependències de l'Institut Municipal 

d'Hisenda, en un termini màxim de 3 mesos, a un edifici amb espai suficient (mínim de 6.000 m2), 
principalment de propietat municipal, per tal que la plantilla de l'Institut pugui desenvolupar la feina amb les 
condicions adequades, i al mateix temps, es generin les menors despeses possibles de lloguer. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  17 d'abril de  2018. 
 

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: 

 
1.-  (M1519/8795) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 1. Que des de 

l'ICUB i l'Oficina UNESCO, Barcelona, Ciutat de la literatura es promogui un mapa dels espais físics de la 
ciutat que tenen o han tingut rellevància en la història literària de la ciutat. 2. Que, a la vista d'aquest mapa, 
l'ICUB, conjuntament amb l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, estudiï una nova categoria de catalogació 
que, més enllà o no de l'interès patrimonial i arquitectònic de l'espai, consideri una figura de protecció de 
patrimoni immaterial. 
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Del Grup Municipal Cs: 
 
2.-  (M1519/8799) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda l'obertura del Centre d'Acollida 

Nocturna d'Emergències (CANE) en funció de les necessitats que tenen les persones sense sostre, tenint 
present les condicions meteorològiques i la manca de places en els albergs de la ciutat. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/8783) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta l'Ajuntament de Barcelona a cercar els 

esdeveniments esportius internacionals que consolidin la potencialitat del sector esportiu per a la projecció 
internacional de la ciutat, així com de l'esport com a motor per al desenvolupament socioeconòmic de la 
ciutat. 

 
Del Grup Municipal PSC: 

 
4.-  (M1519/8806) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Reafirmar el compromís de 

l’Ajuntament de Barcelona amb la Barcelona World Race de la classe IMOCA, com a esdeveniment esportiu 
d’alt interès per a la ciutat i reprovar l’actitud que ha mantingut el govern municipal respecte la celebració 
d’esdeveniments esportius d’àmbit internacional a la ciutat de Barcelona, instant-lo a que en el termini de 
tres mesos presenti les conclusions del grup de treball Barcelona al Món. 2. Instar al govern municipal a que 
en el termini d’un més presenti un pla de suport a la Fundació per a la Navegació Oceànica per a la 
realització de les futures edicions de la Barcelona World Race de la classe IMOCA a la ciutat i projectes 
vinculats. 3. Instar al govern municipal que presenti un pla de suport i dinamització a la pràctica esportiva de 
la vela, que inclogui un major suport institucional i ampliar i adequar els espais avui existents al Port Olímpic 
per a facilitar aquesta pràctica esportiva a les escoles, a les activitats extraescolars, a les persones amb 
discapacitat i també per a facilitar-ne el seu accés al conjunt de la població de la ciutat. 4. Aprofitar 
l’oportunitat que suposarà precisament la reconversió del Port Olímpic de Barcelona per a donar el màxim 
protagonisme al sector de l’esport nàutic ampliant i a la vegada impulsar un hub d’economia blava, que 
aprofundeixi en l’emprenedoria lligada al sector nàutic. Treballar aquesta proposta amb col•laboració amb 
els centres de recerca i universitats de la ciutat, el clúster nàutic i els agents econòmics i esportius vinculats 
al sector. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

 
5.-  (M1519/8780) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament faci les campanyes 

necessàries pels mitjans de comunicació que té al seu abast per tal de promoure que el conjunt de veïnes 
de la ciutat es matriculin als centres educatius de la xarxa d'escoles públiques, donant la informació 
corresponent i promovent així la xarxa pública. 

 
 Declaració Institucional 
 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Reafirmar el compromís d'aquest 

Ajuntament explicitat al Pla estratègia local amb el poble gitano de Barcelona. Segon.- Reconèixer i assumir 
com a pròpia la Declaració aprovada al Primer congrés internacional de dones gitanes: Declaració gitana de 
Barcelona de les altres dones. Pel compromís amb les altres dones gitanes. Tercer.- Elaborar una estratègia 
per lluitar contra la precarització laboral de les dones gitanes que treballen sense regularització laboral, en el 
marc de l'Estratègia local amb el poble gitano de l'Ajuntament de Barcelona incorporant el treball fet des 
d'altres àrees de l'Ajuntament en el marc de les cures i la regularització de les treballadores de la llar. Quart.- 
Treballar per a aconseguir assolir el segon objectiu del pla: Millorar l'èxit escolar i combatre l'absentisme i 



 
 

Secretaria General  

Ref:  Extracte d'acords 

v.  20/ 4/ 2018     12: 58 
4 

l'abandonament dels estudis, especialment rellevant quan parlem de dones gitanes, promovent programes 
dins i fora les aules que reforcin el tracte igualitari entre nois i noies i que realitzin un seguiment de la seva 
incorporació al món laboral. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, 
en sessió de  18 d'abril de  2018. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord 

 
1.-  (2018/171) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis Sistema Integral Contractació Electrònica, 

amb núm. de contracte 18002353, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment “Licitació 
amb Negociació”, i amb un pressupost total de licitació de 3.865.565,52, (IVA inclòs), i un valor estimat de 
5.999.430,11 euros, distribuït en els següents lots:  
- LOT núm. 01, Expedient Electrònic de Contractació, per un import de 2.032.800,00 euros IVA inclòs;  
- LOT núm. 02, Plataforma de Contractació Electrònica, per un import de 1.266.169,71 euros IVA inclòs, del 
qual 799.087,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i 
467.082,46 euros IVA inclòs, a la resta d’Ajuntaments participants de l’adquisició conjunta de la Plataforma 
de contractació electrònica.  
- LOT núm. 03, Serveis d’Oficina Tècnica, per un import de 566.595,81 euros IVA inclòs;  
DECLARAR la urgència en la tramitació d’acord amb la justificació que consta a l’expedient; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 3.194.682,25 euros i import de 
l’IVA de 670.883,27 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual.  

 
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: 

 
2.-  (M1519/8833) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció insta el 

Govern municipal que nomeni un nou regidor/a de Seguretat, Prevenció i Emergències en substitució de 
l'Alcaldessa Ada Colau i Ballano. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
3.-  (M1519/8830) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció insta al 

Govern municipal a: 1. Executar un Pla intensiu d'inspeccions a les associacions cannàbiques, per tal de 
comprovar el compliment de la normativa vigent, en un termini de 3 mesos. 2. Prioritzar les inspeccions 
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d'associacions cannàbiques que hagin traspassat la seva llicència. 3. Identificar i inspeccionar els locals que 
actuen de manera encoberta com a associacions cannàbiques. 4. Que el Govern municipal es comprometi a 
eradicar les activitats de totes aquelles associacions cannàbiques que no acompleixin amb la normativa 
vigent. 

 
Del Grup Municipal PSC: 

 
4.-  (M1519/8837) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció acorda: 

- Que el Govern municipal reforci l'actuació contra la venda no autoritzada de begudes alcohòliques a l'espai 
públic, amb l'objectiu prioritari de protegir la salubritat, la seguretat i la salut pública i els drets dels 
consumidors, amb especial atenció als menors. - Que dins del pla d'estiu es reforcin els operatius de la 
Guàrdia Urbana adreçats a aquestes actuacions, en coordinació amb altres com l'Agència de Salut Pública i 
en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, per actuar davant la venda, la col·laboració i la distribució. - 
Que es realitzi una campanya específica destinada a comunicar que la compra de begudes de la venda 
ambulant no autoritzada suposa risc per la salut i la seguretat, col·laboració amb possibles xarxes i que 
l'Ordenança de Convivència la prohibeix. - Que es consulti, es treballi i es realitzin les campanyes de forma 
coordinada amb els gremis i associacions implicades i amb entitats especialitzades, especialment en salut 
pública i conductes adictives, per l'abordatge d'aquestes situacions. 

 
Del Grup Municipal CUP: 

 
5.-  (M1519/8825) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 

que l'Ajuntament de Barcelona posi el nom de Guillem Agulló a un dels seus carrers en el marc d'una 
campanya antifeixista on s'expliqui quins van ser els motius del seu assassinat així com la lluita antifeixista 
de les seves companyes, la seva família... etc., que continua fins a dia d'avui. 

 
 Declaració Institucional 
 
6.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció es compromet a: 

Primer.- Mostrar el suport de la ciutat de Barcelona al Cantó d'Êfrin, a través de l'articulació i promoció 
d'accions en col•laboració amb entitats socials ubicades a Barcelona i a la zona que estiguin compromeses 
amb la construcció de la pau i en la defensa dels drets humans a la zona. Segon.- Mostrar a les autoritats 
turques el rebuig a l'ofensiva militar actual de l'Estat turc a la zona. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  18 d'abril de  2018. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (20180334) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 108.918.078,93 euros a favor de 

l’Autoritat del Transport Metropolità-Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic 
de l’àrea de Barcelona, amb NIF P5890049I, en concepte de transferència corrent de l’exercici 2018 de 
conformitat amb l’informe de l’interès municipal del Gerent Adjunt de Mobilitat i Infraestructures de 12 de 
març de 2018 i en compliment del Pla Marc del programa de sanejament financer del sistema de transport 
públic i de refinançament de l’endeutament per al període 2014-2031, aprovat pel Consell d’Administració de 
l’Autoritat del Transport Metropolità en sessió de 6 de març de 2014, i ratificat pel Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 9 de maig de 2014. 
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2.-  (01-2015CD48105) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per a 
la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, situat al carrer Cera 1 i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. CONCEDIR a P4A Barcelona, SL, representat per Cristina San 
Pedro Ventura, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Cera 1, donat que s’ajusta a l’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 1.733,22 euros pel 
que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 
1.559,89 euros, quedant només obligat a pagar 173,32 euros. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
3.-  (01-2016LL17518) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per a la 

instal·lació de nou ascensor amb afectació estructural en el pati de la finca, per millorar-ne l’accessibilitat, a 
l’edifici situat al carrer Reina Cristina, 10 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. 
CONCEDIR a Comunidad de Bienes J. F. B Condal, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de les esmentades obres al carrer Reina 
Cristina 10, de 12 de gener de 2017, per a la seva realització, donat que s’ajusta a 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 1.742,00 euros, es 
redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.567,80 euros, quedant només obligat a 
pagar 174,20 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
4.-  (01-2016LL32893) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres, consistents en 

doblar l’envolvent de dues claraboies existents en dos patis interiors de la parcel·la, recuperació de les 
fusteries dels buits arquitectònics i eliminació de rètols irregulars en l’àmbit ocupat per una entitat situada en 
la planta baixa i principal de l’edifici, en la finca ubicada al carrer Portaferrissa 25-25 bis, edifici catalogat 
d’interès local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. 
CONCEDIR a Eduardo Casarramona Obiols, en representació de Casacuberta Villamil, SL, una bonificació 
del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la 
llicència de 3 de febrer de 2017, donat que s’ajusta a l’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 3.760,38 euros, es redueix en un 50%, 
la qual cosa representa una bonificació de 1.880,18 euros, quedant només obligat a pagar 1.880,18 euros 
per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5.-  (01-2016LL53691) DENEGAR a Héctor Ros Guinot, en representació de CP Agullers 4, la devolució de 

l’import de 385,01 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics i, atenent al que d’ofici informa el 
Departament de Llicències i Espai públic; ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres, consistents en la rehabilitació de les dues cobertes comunitàries d’edifici entre mitgeres, en la finca 
ubicada al carrer Agullers 4, edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017; CONCEDIR a Héctor Ros Guinot, en representació de CP Agullers 
4, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la 
concessió de l’esmentada llicència, de data 23 de febrer de 2017, donat que s’ajusta a l’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 619,75 euros, es 
redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 309,88 euros, quedant només obligat a pagar 
309,88 euros per aquest concepte; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 
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6.-  (01-2017CI48225) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per a la 

neteja amb bastida de les gàrgoles i pinacles de la façana en un edifici catalogat d’interès nacional (nivell de 
protecció A) ubicat a la plaça Sant Jaume 4 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, 
CONCEDIR a la Generalitat de Catalunya, representada per Anna Clarimon i Alsina, una bonificació del 95% 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat 
d’obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, a la plaça Sant Jaume 
4, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B1 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 339,72 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 
322,73 euros, quedant només obligat a pagar 16,99 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (01-2017CD12318) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per a 

la recuperació i restauració del vestíbul de la planta baixa, per millorar les condicions d’accessibilitat en la 
finca ubicada al carrer Rambla 124 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, 
CONCEDIR a BCN Via Central Project, SLU una bonificació del 35%, sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per l’emissió del comunicat diferit d’obres a realitzar en un 
edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció C, al carrer Rambla 124, donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è.1.B3 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 s’aplica al 
pressupost corresponent a la restauració del vestíbul i que ascendeix a 8.918,57 euros, es redueix en un 
35%, la qual cosa representa una bonificació de 3.121,50 euros, quedant només obligat a pagar 5.797,07 
euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
8.-  (01-2017CD23116) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per a 

la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, al  carrer Palma de Sant Just 6 i, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a Belén Folch Ayora una bonificació 
del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada pel comunicat diferit per 
les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Palma de Sant Just 6, donat que s’ajusta a 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 1.901,39 
euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació 
de 1.711,25 euros, quedant només obligat a pagar 190,14 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
9.-  (01-2017CD23877) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per a 

la reforma interior de cuina i bar en un edifici catalogat d’interès nacional (nivell de protecció A) ubicat a 
l’avinguda Drassanes núm. 1 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona una bonificació del 95% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres a 
realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, a l’avinguda Drassanes 1, donat 
que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B1 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 5.813,17 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 
5.522,51 euros, quedant només obligat a pagar 290,66 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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10.-  (01-2017CD30954) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres relatives a la 

instal·lació d’un ascensor en l’ull de l’escala principal per tal de millorar-ne l’accessibilitat, a l’edifici ubicat al 
carrer Magdalenes 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la CP 
Magdalenes 6, representada per Antonio Soler Ruiz, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Magdalenes, 
6, donat que s’ajusta a l’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 2.631,83 euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual 
cosa representa una bonificació de 2.368,64 euros, quedant només obligat a pagar 263,18 euros per aquest 
concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
11.-  (01-2017LL23382) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar per al 

reforç estructural de la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Xuclà 21 i, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Xuclà, 21, una bonificació 
del 35%, sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de 
llicència d’obres a realitzar en un edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció C, al carrer Xuclà 
21, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B3 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 s’aplica al pressupost corresponent al reforç estructural de la coberta de la planta baixa i que 
ascendeix a 1.544,02 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 540,41 euros, 
quedant només obligat a pagar 1.003,61 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
12.-  (04-2015LL31075/1) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de 

construcció del nou edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús 
de l’Escola Betània-Patmos (primera fase) als terrenys situats al carrer Montevideo número 13A i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a Fundació Privada Betània Patmos la 
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 
concessió de la llicència, en data 30 de juliol de 2015 (exp. 04-2015LL31075/1), per a les obres de 
construcció del nou edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús 
de l’Escola Betània-Patmos; 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’equipaments (claus 7a i 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com 
és la realitzada per un equipament docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
13.-  (04-2015LL31075) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

del nou edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús de l’Escola 
Betània-Patmos (segona i última fase) als terrenys situats al carrer Montevideo número 13A i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Fundació Privada Betània Patmos la bonificació del 
65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, de 2 de novembre de 2015 (exp. 04-2015LL31075), per a les obres de construcció del nou edifici 
d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús de l’Escola Betània-Patmos; 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, atès que les obres s’executen 
per una entitat sense ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (claus 7a 
i 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 
docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 



 
 

Secretaria General  

Ref:  Extracte d'acords 

v.  20/ 4/ 2018     12: 58 
9 

14.-  (05-2015LL28659/1) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de 
construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin (primera fase) als terrenys situats 
al carrer Martorell i Peña número 7-9 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR 
a Benjamin Franklin Foundation 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 juliol de 2015 (exp. 05-
2015LL28659/1), per a les obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin 
Franklin; 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 de caràcter privat, 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; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
15.-  (05-2015LL28659) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de construcció 

d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin (segona i última fase) als terrenys situats al 
carrer Martorell i Peña número 7-9, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a 
Benjamin Franklin Foundation la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 2 de novembre de 2015 (exp. 05-
2015LL28659), per a les obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin 
Franklin; 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 de caràcter privat, 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; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
16.-  (06-2015LL51958) INADMETRE per extemporània la sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Ballarín 

Andreu, en representació de Virolai EM, SA, de 20 de gener de 2017, de bonificació del 35% de la quota de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) meritat pel decret de concessió de 19 de gener de 
2016 de la llicència de les obres al carrer Escorial 208-210 amb referència 06-2015LL51958, en aplicació de 
l’article 7è apartat 1 de l’OF 2.1 de l’any 2016; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
17.-  (08-2016CI07796) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 

la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 27-29, consistents en reparacions estructurals i 
millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 
Consell Municipal el 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio 
Machado, 27-29, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
meritada per la comunicació presentada el 23 de febrer de 2016 (expedient 08-2016CI07796), per a la 
referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-
NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 

 
18.-  (08-2016CI07803) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 

la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 66, consistents en reparacions estructurals i millora 
de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 
66, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 
comunicació presentada en data 23 de febrer de 2016 (expedient 08-2016CI07803), per a la referida obra, 
donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 
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19.-  (08-2016CI11772) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 
la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 23-25, consistents en rehabilitació  i millora de 
l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 23-25, 
la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 
comunicació presentada el 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI11772), per a la referida obra, donat 
que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als oportuns efectes. 

 
20.-  (08-2016CI12533) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 

la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 56, consistents en reparacions estructurals i millora 
de l’aïllament tèrmic realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 
Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda 
Guineueta Vella, 56, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, meritada per la comunicació presentada en data 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI12533), 
per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 

 
21.-  (08-2016CI12569) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 

la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 62, consistents en reparacions estructurals i millora 
de l’aïllament tèrmic realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 
Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda 
Guineueta Vella, 62, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, meritada per la comunicació presentada en data 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI12569), 
per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als  efectes oportuns. 

 
22.-  (08-2016CI23032) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 

la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 6, consistents en rehabilitació i millora de 
l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 
6, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 
comunicació presentada en data 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23032), per a la referida obra, 
donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 

 
23.-  (08-2016CI23055) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres realitzades per 

la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 10, consistents en rehabilitació i millora de 
l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal 
en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 
10, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la 
comunicació presentada en data 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23055), per a la referida obra, 
donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns. 
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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: 

 
24.-  (M1519/8861) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern a liderar un nou pla 

energètic que tingui com a principal objectiu accelerar cap a l'era post-hidrocarburs, potenciant de manera 
decidida la tecnologia basada en l'hidrogen. Instar la creació d'un Grup de treball, conformat pel Govern, 
inclosos els grups municipals, les altres Administracions competents i el sector privat, que tingui inicialment 
com a objectiu: - Contactar productors d'hidrogen i potencials distribuïdors per definir la xarxa inicial i 
explorar possibilitats d'establir xarxa d'hidrogeneres. - Contactar amb els fabricants de vehicles d'hidrogen i 
explorar quines serien les condicions per la venda i distribució dels vehicles a Catalunya. - Contactar 
constructors d'automòbils per veure possibilitats de producció i comercialització de vehicles d'hidrogen. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
25.-  (M1519/8856) Que el Govern adopti un conjunt d'accions per garantir que els serveis de bicitaxi (donats per 

Vehicles de Mobilitat Personal tipus C1: Trixi, Rickshaw, o similars), mantenen uns nivells de qualitat de 
servei adequats per donar una bona imatge de Barcelona als visitants de la ciutat. Entre les accions a 
realitzar, es proposen com a mínim les següents: 1. Impulsar, conjuntament amb les persones del sector, els 
programes de formació dels conductors, amb l'objectiu de garantir la bona qualitat del servei i que aquesta 
formació es determini com a obligatòria per exercir l'activitat professional. 2. Que es defineixin les parades 
que determina la regulació aprovada al juliol de 2017 dels Vehicles de Mobilitat Personal, per tal d'oferir un 
servei clar i accessible als usuaris. 3. Implantar campanyes de revisió de vehicles, en les quals es verifiqui la 
idoneïtat d'aquests, en aspectes com: - La vigència de l'assegurança de responsabilitat civil dels vehicles. - 
La limitació de potencia dels motors elèctrics. 4. Establir un programa marc de col·laboració amb les 
empreses del sector del bicitaxi, amb la finalitat d'implantar recorreguts que ajudin a redistribuir els turistes 
d'una forma equilibrada pel conjunt de la ciutat. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 
26.-  (M1519/8827) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal presenti, en el 

termini d'un mes, un pla que contempli el calendari, la planificació detallada i la coordinació del conjunt de 
les obres de Canòpia, Meridiana, Mallorca-Independència i Mallorca-Nàpols; de tal manera que es 
garanteixin itineraris accessibles pels vianants, bicicletes i transport públic, així com campanyes de suport 
als comerciants de la zona. 

 
Del Grup Municipal PSC: 

 
27.-  (M1519/8840) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el Govern municipal reprengui 

la Taula de la Ciutadella i presenti, en el termini de 2 mesos, un document de conclusions i una programació 
de les actuacions urbanístiques que se'n derivin. 2) Que en el marc d'aquestes actuacions urbanístiques es 
presentin propostes per a resoldre la connectivitat entre el Parc de la Ciutadella i el carrer Wellington. 3) Que 
en el marc del Pla Director de la Ciutadella es determini i contempli quines són les àrees potencials de 
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creixement del Zoo de Barcelona mitjançant les corresponents reserves de sòl. 4) Que en el procés 
d'elaboració del Pla Director de la Ciutadella i el planejament urbanístic que en derivi, es compti amb la 
participació i consens dels treballadors i treballadores del Zoo i els veïns i veïnes de la zona. 

 
Del Grup Municipal PP: 

 
28.-  (M1519/8847) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda condemnar els atacs a l’edifici del carrer 

Hort de la Vila 29 del barri de Sarrià, que van acabar en un incendi i instar al Govern municipal a garantir el 
precinte de l’edifici del carrer Hort de la Vila 29 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per tal que aquest no 
torni a ser ocupat irregularment, assegurar el bon estat de conservació i seguretat d'aquesta construcció i/o 
elaborar un estudi per determinar si s'ha d'enderrocar, tot detallant quina previsió hi ha, així com les 
actuacions i inversions realitzades i previstes. 

 
EL SECRETARI GENERAL, 

 Jordi Cases i Pallarès 
 


