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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 12 de juliol de 2016. 
 
Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord  

 
1.-  (02 OF2016) DECLARAR d’utilitat municipal les instal·lacions esportives municipals del CEM de l’Espanya 

Industrial, del CEM La Bordeta, del CEM Espai de Mar, del CEM Escola Municipal d’Hípica de La Foixarda, 
del Camp Municipal de Rugbi La Foixarda, del Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, del 
Centre Municipal d’Escalada La Foixarda, del CEM Esgrima Reina Elisenda, del CEM Can Ricart, del CEM 
Colom, del CEM Joan Miró, del CEM Piscines Bernat-Picornell Montjuïc, del CEM Pau Negre, Parc del 
Migdia, del CEM Les Corts, del CEM Putxet, del CEM Vintró, del CEM Maresme, del CEM La Mar Bella, 
del CEM Júpiter, del CEM Nova Icària, del CEM La Verneda, del CEM Can Felipa, del CEM Bon Pastor, 
del CEM Can dragó, del CEM Can Cuyàs, del CEM Artesania, del CEM Olímpics Vall d’Hebron, del CEM 
Horta, del CEM Carmel, de la Base Nàutica Municipal de La Mar Bella, del CEM Can Caralleu, del CEM 
Pau Negre, del CEM Can Toda, del CEM Piscina Sant Jordi- Escola Industrial, del CEM Mundet, del 
Centre Municipal de Vela, del CEM Sant Andreu, del CEM La Sagrera, del CEM Trinitat Vella, del 
Velòdrom Municipal Horta Miquel Poblet, del CEM Estació del Nord, del Camp Municipal de futbol Parc de 
la Catalana, del CEM Fort Pienc, de les Pistes Poliesportives del Parc Joan Miró i Platja de l’Eixample 
(Piscina municipal Torre de les Aigües), del Camp de futbol Ibèria, del Camp de futbol i pista poliesportiva 
La Bàscula, del Camp de futbol Julià de Capmany, del Camp de futbol La Satalia, del Pavelló Illa (Les 
Corts), del Camp de Futbol Municipal Trinitat Vella, del Camp de Futbol Municipal de l’Àliga, del CEM 
Josep Comellas, d’acord amb els informes i dictàmens 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 2016 i successius. 
DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda els 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 Municipal de CiU: 
 
2.-  (M1519/3628) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que s'elabori i es presenti a la propera Comissió 

d'Economia i Hisenda un pla de promoció econòmica en el marc de la col·laboració públicoprivada, que 
prevegi aprofitar les oportunitats nascudes de l'anomenat "Brexit" per la ciutat de Barcelona i la seva Àrea 
Metropolitana, definint una estratègia per atraure empreses, startups i capital inversor, i descriure les 
accions necessàries per atraure agències europees que busquin seu en aquests moments i en concret, 
que es treballi una acció específica per atraure l'Agència Europea del Medicament. 
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 Del Grup municipal C’s: 
 
3.-  (M1519/3617) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: que des del Govern municipal s'impulsi dins del 

Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, les mesures següents: - El foment i creació d'ofertes culturals 
dirigides al sector turístic durant els mesos de juliol, agost i setembre. - El foment i creació d'ofertes 
esportives principalment d'esports nàutics. - El foment i potenciació de rutes i ofertes gastronòmiques. - 
Campanya informativa en punts d'arribada a la ciutat, als visitants sobre aquestes ofertes. Que a la 
mateixa campanya s'informi als turistes sobre conductes recollides a l'Ordenança de Civisme, 
principalment aquelles que donen habitualment més problemes de convivència entre els veïns i visitants, i 
les sancions pel seu incompliment. Que dins d'aquesta Comissió es faci partícip a tots els grups amb 
representació al consistori barcelonès. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
4.-  (M1519/3600) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a: 1.- Establir un 

seguit de normes i mesures que afavoreixin la protecció de l'activitat comercial que es duu a terme en 
molts dels establiments emblemàtics de la ciutat. 2.- La creació d’un grup de treball d’experts dins de la 
Comissió Tècnica d’Establiments Emblemàtics i Singulars, que s’encarregui d'establir els criteris de 
selecció i de protecció i de definir les estratègies per preservar aquesta activitat a través de la seva 
patrimonialització, així com de presentar una proposta concreta en aquest sentit a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5.-  (M1519/3594) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al govern de Barcelona en Comú i PSC a: 

Primer.- Impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de decidir la destinació de, com a mínim, un 5% 
del pressupost municipal corresponent a l'any 2017 per tal d'incorporar-ho prèviament a la seva aprovació 
al plenari del Consell Municipal. Segon.- Iniciar un debat popular entre veïns i veïnes, el teixit associatiu i 
els moviments populars de la ciutat per tal de deliberar entorn de les prioritats pressupostàries. Les 
conclusions d'aquest debat seran tingudes en compte a l'hora de confeccionar els pressupostos de 
l'Ajuntament de Barcelona per al 2017. Tercer.- Crear una comissió de seguiment entre govern, grups 
municipals i representants de les associacions de la ciutat per tal de col.laborar el disseny i execució del 
procés participatiu. 

 
 Declaració Institucional 
 
6.- La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Expressar la solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona amb 

tots els afectats pels incidents protagonitzats per la companyia Vueling des del 28 de juny, tant als 
barcelonins com als que venien a visitar la nostra ciutat. 2. Manifestar que la importància de l’Aeroport i del 
sector turístic a Barcelona no es poden permetre els episodis de retards i cancel·lacions sense 
explicacions que han afectat a milers de passatgers durant aquests dies. 3. Posar tots els recursos 
disponibles de l’Ajuntament de Barcelona al servei dels afectats, mitjançant els seus serveis jurídics i una 
atenció específica des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). 4. Demanar a les 
administracions competents que exigeixin responsabilitats a la companyia Vueling, es garanteixin les 
indemnitzacions corresponents a tots els afectats i es restableixi la normalitat del servei. 
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 COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 12 de juliol de 2016. 
 

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 CiU: 
 
1.-  (M1519/3631) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a crear un Grup 

de Treball Interdisciplinari que: 1.- Reforci la coordinació de la xarxa de professionals que prevenen i 
intervenen davant situacions de maltractament a la gent gran, on participen serveis socials, salut, seguretat 
i entitats. 2.- Avaluï l’estratègia d’intervenció existent i vetlli pel seguiment del protocol d’actuació i l’eficàcia 
de les respostes davant situacions de maltractament per incorporar les millores pertinents. 3.- Promoure 
canals de denúncia clars i la difusió de la informació perquè les persones grans o altres agents tinguin 
referents clars d’on dirigir-se en cas de maltractament o sospita d’aquests. 4.- Donar suport a les diferents 
entitats o organitzacions que treballen amb persones grans en situació de maltractament i reforçar també 
els instruments i factors de protecció en l’atenció a persones en situació de maltractament. 

 
 Del Grup Municipal C’s: 
 
2.-  (M1519/3621) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal presenti en 

el termini de 3 mesos, el seu Pla de Prevenció per infants i adolescents per tal de poder prevenir les 
conductes de risc i possibles trastorns mentals. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3.-  (M1519/3604) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que els teatres de titularitat 

municipal, i aquells en què el Consistori hi té algun tipus de participació, disposin de programes de mà en 
sistema Braille, de sistemes d'audiodescripció en directe, d'anells magnètics i de servei de sobretítols de 
totes les seves funcions, i ofereixin visites de descoberta tàctil de l'escenari. 2.- Instar a la Generalitat de 
Catalunya a adoptar les mateixes mesures per als teatres que són de titularitat pública i de la seva 
competència a la ciutat de Barcelona. 3.- Instar finalment al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat a 
elaborar un pla d’actuació de millora de l’accessibilitat dels teatres de titularitat pública de Barcelona, on es 
recullin, a més a més, les aportacions que cada administració competent haurà de dur a terme per a fer-lo 
efectiu. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
4.-  (M1519/3608) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal a 

presentar una nova proposta per destinar el fons que la Diputació de Barcelona ha d'aportar en aquest 
mandat a través del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" a equipaments culturals i/o esportius de la 
ciutat de Barcelona i que substitueixi a la presentada, atès que l'actual proposta del govern destina quasi 
en la seva totalitat aquests fons a sufragar la reforma de la plaça de les Glòries, i en concret a l'obra civil 
de construcció dels túnels viaris que ha de travessar aquest espai de la ciutat. 
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 COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 

PREVENCIÓ, en sessió de 13 de juliol de 2016. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (0001/17) INICIAR l'expedient per a la contractació de la neteja i recollida selectiva dels edificis i locals 

municipals adscrits a les Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona que s’indiquen a continuació 
(Lots 1 a 10), amb núm. de contracte 16002928, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 28.811.969,32 euros, IVA inclòs, determinat en 
funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1: Districte de Ciutat Vella, Gerència de 
Recursos i Gerència de Recursos Humans, per un import de 5.907.054,78 euros IVA inclòs; Lot núm. 2: 
Districte de l’Eixample, per un import de 2.086.993,46 euros IVA inclòs; Lot núm. 3: Districte de Sants-
Montjuïc, per un import de 2.124.436,16 euros IVA inclòs; Lot núm. 4: Districte de les Corts, Gerència de 
Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 euros IVA inclòs; Lot núm. 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
per un import de 4.162.540,40 euros IVA inclòs; Lot núm. 6: Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia 
Urbana, per un import de 2.251.392,36 euros IVA inclòs; Lot núm. 7: Districte d’Horta-Guinardó, per un 
import d'1.978.266,34 euros IVA inclòs; Lot núm. 8: Districte de Nou Barris, per un import de 2.106.118,48 
euros IVA inclòs; Lot núm. 9: Districte de Sant Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros IVA inclòs; Lot 
núm. 10: Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros IVA inclòs; 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 a les 
relacions adjuntes amb el següent desglossament: pressupost net 23.811.544,89 euros; tipus impositiu del 
21% d'IVA, i import de l'IVA de 5.000.424,43 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

 
2.-  APROVAR inicialment la revisió del contracte programa entre l'Ajuntament de Barcelona i Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 2014 – 2017 dels serveis públics de 
televisió i ràdio locals de Barcelona; SOTMETRE'L a informació pública per un període de vint dies hàbils, 
a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de conformitat amb allò establert a l'article 33.3 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya; i SOL·LICITAR al Consell de l'Audiovisual de Catalunya l'emissió 
de l'informe preceptiu previst en el precepte legal esmentat. 

 
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 de C’s: 

 
3.-  (M1519/3624) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que el Govern municipal doni explicacions a la resta dels grups municipals, i es doni també per 
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escrit, respecte dels extrems següents: - Objectius marcats pel nou Govern municipal respecte al model de 
ciutat. - Les inversions o infrastructures pactades per ambdues formacions en el pacte de govern. - Els 
plans i les tasques que pretenen portar a terme a les diferents àrees de govern, coincidents amb la 
distribució municipal actual, fruit de dit acord. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
4.-  (M1519/3648) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda instar al Govern municipal a: 1. Que el Govern municipal s'afegeixi, lideri i ofereixi recursos i tota la 
voluntat política a les iniciatives que estan sorgint i sorgiran, per acollir organismes i entitats internacionals 
a Barcelona. 2. Que, l'Ajuntament s'afegeixi a la Comissió que la Generalitat ha creat per impulsar que 
Barcelona sigui la seu de l'Agència Europea del Medicament. 3. Que l'Ajuntament fomenti una comissió 
conjunta amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
per estudiar altres possibles candidatures que tinguin com a seu la nostra ciutat. 

  
 Del Grup Municipal del PP: 
 
5.-  (M1519/3652) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona fiscalitzi la contractació amb el Grup Ajuntament de Efial SL i 
Consultoria en Gestión Innovadora SL, mitjançant una auditoria de gestió interna i, segons el resultat, si 
s'estima necessària es faci una auditoria externa. 

 
 
 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 13 de juliol de 2016. 
 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (H124-2016-0002/04-2016LL00940) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de la 

construcció d’uns nous escocells de grans dimensions que puguin recollir les arrels dels grups d’arbres del 
passeig i reparació del paviment amb reixa a l’eix central del recinte de la Maternitat, ubicat a la travessera 
de les Corts, núms. 131-159 i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; 
CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-
2016-3-08-01862301, essent la quota total de 1.216,01 euros, aplicant la bonificació del 70%, la quota 
resultant exigible és de 364,81 euros; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que les obres es duen a terme en el recinte de la Maternitat, per part d’una entitat de 
caràcter públic; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (05-2016CI22412) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal de les obres de rehabilitació de 

la façana exterior que dóna a la travessera de Gràcia, i de les façanes lateral i posterior que donen al pati 
interior de l’edifici de l’Escola Infant Jesús, ubicat a la travessera de Gràcia 53-65, emparades pel 
comunicat immediat de 18 de maig de 2016 (expedient 05-2016CI22412), 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 la Fundació Jesuïtes Educació, amb NIF 
G62411624, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada amb les obres de referència, donat que 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 
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terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; i en conseqüència, en 
haver-ne estat abonada íntegrament la quota de l’impost -1.170,62 euros- mitjançant l’autoliquidació 
LV201631001873092, amb motiu del reconeixement de la bonificació de referència resulta una quota de 
410,21 euros (34.986eurosx0.0335x35%=410,21euros), per la qual cosa procedeix iniciar les actuacions 
corresponents en ordre a tramitar la devolució de 760,41 euros (65% de la quota abonada); DONAR 
trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el mateix 
tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

 
3.-  (05-2016CD17174) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal de les obres de reforç 

estructural (sostre) de l’edifici principal de la seu de Sarrià de l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, 
emplaçat al passeig de Reina Elisenda de Montcada 20-22 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Privada Collserola, entitat promotora d’aquestes obres, amb CIF 
G60782448, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per aquestes obres emparades per l’admissió del comunicat diferit emès el 2 de maig de 2016, a 
l’expedient 05-2016CD17174, donat que les obres emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò 
establert a l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat és una entitat sense 
ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i s’acompleix una 
indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament docent; essent la quota total de 
l’ICIO de 1.095,45 euros, aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 383,41 euros; i 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4.-  (10-2013LL44091) INADMETRE per extemporània la sol·licitud que va formular el senyor Domingo 

Morales Rodríguez, actuant en nom i representació del senyor Alejandro Asensio Garcia, el 3 de març de 
2016, en relació a la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i 
Obres que grava la realització d’obres al carrer Clot 14 sota l’empara de la llicència 10-2013LL44091, 
d’acord amb els raonaments continguts a l’informe jurídic de 19 de maig de 2016 que es tenen per 
reproduïts a efectes de motivació. 

 
5.-  (10-2014LL16764) INADMETRE per extemporània la sol·licitud que, el 6 d'abril de 2016, va formular el 

senyor Domingo Morales Rodríguez, actuant en nom i representació de la senyora Laia Lladó Font, en 
relació a la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, que 
grava l’execució de les obres realitzades al carrer Clot 16 sota l’empara de la llicència 10-2014LL16764, 
d’acord amb els raonaments continguts a l’informe jurídic de 17 de maig de 2016 que es tenen per 
reproduïts a efectes de motivació. 

 
6.-  (10-2015LL06208) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per rehabilitació 

d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 10-2015LL06208 al carrer Provençals 260-262; 
CONCEDIR a l’Agència d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades; donat que 
resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les 
obres van adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un 
organisme públic en un immoble d’habitatges socials; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
7.-  (10-2015LL06211) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per rehabilitació 

d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 10-2015LL06211 al carrer Selva de Mar 239-241; 
CONCEDIR a l’Agència d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades; donat que 
resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les 
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obres van adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un 
organisme públic en un immoble d’habitatges socials; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
8.-  (10-2015LL06212) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per rehabilitació 

d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 10-2015LL06212 al carrer Alcalà de Guadaira, 5 
Dreta; CONCEDIR a l’Agència d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades; donat que 
resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les 
obres van adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un 
organisme públic en un immoble d’habitatges socials; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
9.-  (10-2015LL06214) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per rehabilitació 

d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 10-2015LL06214 al carrer Alcalà de Guadaira, 9 
Esquerra; CONCEDIR a l’Agència d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades; 
donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant 
que les obres van adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per 
un organisme públic en un immoble d’habitatges socials; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
10.-  (10-2016CI21855) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres al CEIP Antoni Brusi del 

carrer Sardenya 33,  que són  objecte del comunicat tramitat amb núm. d’expedient 10-2016CI21855; 
CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona  la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres; ja que resulta procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è 
de l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl 
qualificat d’equipaments i van destinades a la reforma d’un equipament dels inclosos a l’article 212 de les 
NUPGM. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
11.-  (CO 2016-07/18) APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per a fer 

efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci; 
SOTMETRE aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, d’acord amb allò previst a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
ENCARREGAR al Consorci del Besòs la gestió de la realització de la publicació conjunta dels anuncis de 
l’aprovació inicial i definitiva els Estatuts. 

 
 Districte de Nou Barris 
 
12.-  (16PL16402) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, 

la Modificació del Pla general metropolità per a la conservació del passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa 
municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                Secretaria General  
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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 de C’s: 
 
13.-  (M1519/3640) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda encarregar un informe als serveis 

jurídics de l'Ajuntament i a la intervenció per determinar la viabilitat i el procediment a seguir per rescabalar 
l'Ajuntament de les pèrdues assumides indegudament en relació a la liquidació de l'"Agrupación de Interés 
Económico Barcelona Strategical and Urban System (AIE BSUS)". 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
14.-  (M1519/3645) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: Que el 

govern de la ciutat es comprometi a redactar el projecte de la prolongació del passeig Marítim, des de Bac 
de Roda fins a l'esplanada del Fòrum, dins d'aquest mandat i establir un calendari per a l'execució de les 
obres. 

 
 


