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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 20 de setembre de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord 

 
1.-  (SJ-16-73) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex Esportiu 

Municipal Sant Martí ubicat al carrer Andrade 154, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 
de desembre de 2015; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

 
2.-  (M1519/4183) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Que en el marc del Pla Estratègic de 

Turisme, s’estudiï una nova taxa, impost o preu públic pel turisme per tal de compensar la balança 
entre els costos i els beneficis de les activitats, per aplicar-la al 2017 i es continuï reivindicant la 
cessió del 100% de l’impost sobre les estades en establiments turístics a la ciutat de Barcelona, en 
el marc del grup de treball mixt Ajuntament – Generalitat per a construir un marc normatiu de l’IEET. 

 
Del Grup Municipal de C’s: 
 

3.-  (M1519/4165) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti a la 
propera Comissió d'Economia i Hisenda un informe detallat, partida per partida, del nivell d'execució 
dels crèdits afectats per la modificació del Pressupost General, aprovada el mes d'abril pel Plenari 
del Consell Municipal; especificant a quin grup polític correspon l'iniciativa de cada partida. 
 
Del Grup Municipal d’ERC: 
 

4.-  (M1519/4173) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: – Modificar 
l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles per tal d'establir un límit màxim de 30 persones 
més el guia a peu o 6 persones més el guia en vehicles de mobilitat personal pels grups organitzats 
a Barcelona, així com l'obligatorietat de dur radioguia per als de més de 10 receptors. – 
Implementar mesures contra l'economia submergida i augmentar el control de l'intrusisme al sector, 
mitjançant la col·laboració entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia Urbana. – 
Ordenar l’ocupació del domini públic per part de les empreses de guiatge per a poder exercir 
l’activitat al municipi de Barcelona, mitjançant les eines legals més adients, com podrien ser una 
ordenança o bé l’obtenció d’una llicència municipal. 
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 Del Grup Municipal del PP: 
 
5.-  (M1519/4179) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que 

l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per actuacions amb dotació 
econòmica pressupostària i calendari d'execució, per garantir el manteniment de les instal·lacions i 
les condicions d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
6.-  (M1519/4155) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Port de Barcelona a: a) 

Limitar l'arribada de creuers a la ciutat de Barcelona d'acord amb criteris ambientals que permetin 
reduir, com a mínim, un 50% de l'emissió d'elements contaminants a l'aire. b) Establir l'obligatorietat 
de connectar els vaixells a la xarxa local d'energia, a càrrec de l'empresa creuerista, prohibint el 
manteniment dels motors encesos durant la seva estada. c) No admetre el dipòsit de residus dels 
creuers si aquests no estan degudament separats per fraccions orgànica, d'envasos, paper, vidre, 
rebuig i residus especials, carregant el cost de la gestió a l'empresa creuerista. d) Establir una taxa 
turística per cada plaça d'allotjament de que disposi el vaixell de creuers i nit que reverteixi 
directament en inversions per reduir l'impacte ambiental de les activitats portuàries. 2.- Estudiar 
mecanismes jurídics per tal d'augmentar la capacitat de decisió de l'Ajuntament de Barcelona 
respecte la gestió i explotació econòmica dels ports de la ciutat. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 20 de setembre de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (20160103) ADJUDICAR el contracte núm. 16001080, que té per objecte el servei de 

teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb dependència i/o 
discapacitat, que viuen a la ciutat de Barcelona, i el subministrament de l’equipament tècnic 
domiciliari (terminal de teleassistència, unitat de control remot (UCR), dispositius perifèrics, 
teleassistència adaptada i teleassistència mòbil), les 24 hores al dia tots els dies de l’any, durant els 
anys 2017, 2018 i 2019, per un import de 34.237.958,85 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Televida Servicios Sociosanitarios, 
SLU, amb NIF núm. B80925977, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 
desglossament: 32.062.255,95 euros de pressupost net i 1.072.322,55 euros a l’import sobre el 
valor afegit al tipus del 4% i 1.103.380,35 euros a l’import sobre el valor afegit al tipus del 21%. 
REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, 
a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la 
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del 
contracte la Sra. Ester Quintana i Escarrà. 
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2.-  (02C/2008) ESTIMAR parcialment el recurs de reposició interposat pel Club Unión Deportivo 

Hebron-Taxonera contra l’acord adoptat per la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 17 de maig de 2016, que va aprovar a favor de la recurrent 
una indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del contracte de gestió de serveis 
públics, en la modalitat de concessió, amb número d’expedient 02C/2008, de 30 d’abril de 2016, 
únicament en quan als apartats 1, 2 i 5 de l’al·legació número 2, d’acord el contingut i el que 
disposa l’informe elaborat per la  Direcció de Serveis Generals del districte d’Horta-Guinardó de 29 
de juliol de 2016 i l’informe elaborat pels serveis Jurídics-Secretaria del Districte d’Horta-Guinardó 
de 29 de juliol de 2016; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 411.297,30 euros, a càrrec del 
pressupost del 2016, a favor del concessionari Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera, sense 
perjudici d’una posterior actualització en el moment que es porti a terme la liquidació definitiva de la 
concessió; NOTIFICAR el present acord al Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera i a la Fundació 
Marcet; DONAR-NE compte a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, rotlle d’apel·lació 8/2012. 

 
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.-  (M1519/4161) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en coordinació amb els 
Districtes de les zones implicades es treballi per a realitzar propostes que apropin la oferta cultural i 
les activitats culturals a les zones de platja, amb especial interès amb programes de foment de la 
lectura. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 

4.-  (M1519/4170) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a: 
Que en el mar de les festes de La Mercè del 2017 i següents, es garanteixi l'existència d'un espai 
jove organitzat i liderat pel teixit associatiu juvenil de la ciutat, sens perjudici de les activitats que ja 
es venen realitzant durant les festes de Santa Eulàlia ("Lali Jove"). 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5.-  (M1519/4152) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Donar suport al 

Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en 
l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 2. Donar 
suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 3. Fer 
pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. 4. 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar 
l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 
nouvinguda. 5. Fer una aportació econòmica mínima de 5.000,00 euros per a l'organització dels 
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actes i el bon funcionament del Correllengua 2016 a la CAL. 6. Fer arribar aquest acord a la seu 
nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL). 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de 21 de setembre de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 
 
Proposta d’acord 

 

1.-  (517/16) APROVAR inicialment la modificació de l’article 8 del Reglament d'organització i 
funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat pel Plenari del 
Consell Municipal de 30 de maig de 2008 i modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 
2014, i la correlativa de l'article 14 dels estatuts de l'entitat gestora "Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA, spm”, d’acord amb el document que obra en l’expedient; i SOTMETRE-LA a 
informació pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del 
Reglament Orgànic Municipal. 

 
Part d’impuls i control 
 
a) 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.-  (M1519/4202) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: 1.- Que el Govern municipal presenti davant el Consell Municipal de Convivència, Defensa i 
Protecció dels animals, el full de ruta per al Zoològic de Barcelona o en tot cas ratifiqui el Pla 
Estratègic 2012-2020, actualment en vigor, i que aquest sigui aprovat i ratificat en el si del Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. 2.- Que de forma urgent i prioritària es dotin els recursos 
pressupostaris per tal de garantir el manteniment i millora de les instal·lacions del Zoològic per 
evitar el seu deteriorament i que es procedeixi de forma immediata a l'execució dels mateixos. 3.- 
Que es procedeixi de manera immediata, durant aquest darrer trimestre del 2016, a definir i 
concretar el full de ruta del zoo. 4.- Que es presenti, en els propers 15 dies, davant el Consell 
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels animals, un informe detallat de les eventuals 
alternatives a l'actual delfinari, atès els requeriments fets per la EAAM per tal d'acabar amb l'actual 
silenci i indefinició de l'equip de govern al voltant d'aquesta instal·lació concreta. Aquest informe ha 
de contemplar tant la gestió i el destí dels actuals exemplars que hi viuen, com el seu possible 
trasllat a altres equipaments on es garanteixi el seu benestar, així com la possibilitat del seu trasllat 
a espais com santuaris, refugis o reserves naturals, en el termini de dos anys. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3.-  (M1519/4215) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que el govern de l'Ajuntament de Barcelona doti la Síndica de Greuges de Barcelona dels 
recursos suficients per tal de donar a conèixer la seva tasca, potenciar les seves competències 
d'investigació d'ofici i elaboració d'ofici, disposar d'un portal de transparència i augmentar els 
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recursos humans i econòmics de què disposa actualment. 
 

b) 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 acte administratiu 
resolutori. 

 
 Del Grup Municipal de BnComú: 
 
4.-  (M1519/4211) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi 
puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos. 2.- Reivindicar el dret a Dret de 
protesta de totes les persones i el seu legítim exercici en l'àmbit universitari. 3.- Instar a efectuar una 
mediació entre les parts que permeti evitar l'ingrés a presó per les 27 persones acusades pels fets a dalt 
referenciats. 4.- Expressar la preocupació per l'actuació del Ministeri Fiscal. Les peticions de presó 
contingudes en l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal són desproporcionades. Existeix, de fet, el risc de que 
accions de dissidència universitària puguin portar a algun membre de la comunitat universitària a la presó. 5.- 
Trametre aquests acords a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya i al Grup de Suport a "Som 27 i més". 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  21 de setembre de  2016. 

 

Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 

 
1.-  (03-2016CI16855) DECLARAR  d’especial interès i utilitat pública les obres promogudes per la 

Fundació Jesuïtes Educació, al carrer Puig i Xoriguer, 31, consistents en “Reforma de la zona 
infantil del Col·legi Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble-Sec”, perquè reporta beneficis objectius a la 
ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades al punt 
A1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any 2016 (BOP del 21-12-2015), en 
tractar-se d’obres destinades a la reforma de la zona infantil d’un centre docent; CONCEDIR a la 
Fundació Jesuïtes Educació, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat d’obres immediat amb número 03-
2016CI16855, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada sobre la quota 
definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en 
funció del cost d’execució material acreditat per l’interessat; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

2.-  (09-2016CD10746) DECLARAR d’especial interès i utilitat pública  les obres consistents en 
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, obres ordinàries de conservació o 
reparació menor de catalogats C, si no afecten elements protegits, obres interiors en zones 
comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o façana, i obres interiors a habitatge que no 
modifiquin distribució, estructura o façana, a l’edifici situat al carrer Residència núm. 10 d’aquesta 
ciutat, atès que l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció A, d’acord amb l’informe previ 
del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic; CONCEDIR a l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya la bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit atorgat per a les obres de referència, donat que 
s’ajusta a allò establert a l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, 
atès que les obres s’executen en una finca amb un nivell de protecció A i acompleixen una funció 
d’especial interès ja que es realitzen a un emplaçament protegit; i DONAR trasllat a l’Institut 
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Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
3.-  (10-2013LL34572) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres d’enderroc dels 

edificis d’ús religiós i docent del carrer Ramón Turró 128 per a la construcció d’un edifici destinat a 
l’ampliació de l’equipament docent, que són  objecte del comunicat 10-2013LL34572; CONCEDIR a 
la Fundació privada Voramar  la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres donat que resulta procedent, d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de 
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en 
sòl qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 de les 
NUPGM; DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
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 BnComú: 

 
4.-  (M1519/4224) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. L'Ajuntament es compromet 

a prioritzar polítiques d'impuls de les energies renovables, promoció de l'autosuficiència energètica i 
progressiva descarbonització de la demanda energètica de la ciutat, amb l'objectiu de no contribuir 
a les explotacions d'hidrocarburs ni al Mediterrani ni enlloc. 2. L'Ajuntament de Barcelona mostra el 
seu rebuig a qualsevol projecte d'explotació d'hidrocarburs, en qualsevol de les seves fases, arreu 
de la mediterrània i instar a la Comissió Europea i al govern espanyol a aprovar una moratòria 
d'efecte immediat sobre els permisos de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la 
Mediterrània occidental i a aplicar de manera immediata un règim de protecció preventiva que 
comporti l'adopció de mesures estrictes en relació amb les activitats potencialment productores de 
renou submarí a la zona. 3. L'Ajuntament de Barcelona insta a la Comissió Europea que proposi 
oficialment al Conveni per a la protecció de la mar Mediterrània (Conveni de Barcelona) contra la 
contaminació la declaració com a zona especialment protegida d'importància per a la Mediterrània 
(ZEPIM) del corredor de migració de cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de 
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. 4. L'Ajuntament de Barcelona s'adhereix a l'Aliança 
Mar Blava, plataforma intersectorial l'objectiu de la qual és aturar definitivament els projectes de 
prospeccions petrolíferes actualment en tramitació, assolir la declaració per llei del Mediterrani 
espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riques ambiental, així com 
l'ocupació, el benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d'un medi ambient 
saludable. 
 
Del Grup Municipal de C’s: 

 
5.-  (M1519/4193) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: Que el Govern municipal 

impulsi la implantació d'una "xarxa continua de circulació de vianants prioritària" (xarxa de vianants 
metropolitana), que permeti vincular entre sí totes les àrees de vianants i zones 30 existents a 
l'actualitat, mitjançant la implantació de corredors cívics i itineraris continus especialment habilitats, 
equipats i senyalitzats per a vianants i ciclistes. 
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Del Grup Municipal d’ERC: 
 

6.-  (M1519/4212) La Comissió  d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: - 
Incloure el conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica coneguda com “Can 60” (carrer 
Riereta, 18–20–22) dins els Catàleg de Patrimoni de Barcelona. - Comprar el conjunt d'immobles 
que conformen la casa-fàbrica coneguda com “Can 60” (carrer Riereta, 18–20–22) per tal que 
esdevinguin de titularitat pública, es destinin a equipament i a lloguer social. 
 
Del Grup Municipal de la CUP:  

 
7.-  (M1519/4190) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que la direcció política del Zoo 

de Barcelona, en tots els seus àmbits, depengui de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
 
 Declaració Institucional 
 
8.-  La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Reclamar a 

l'Administració Central de l'Estat una major implicació en el finançament del transport urbà col·lectiu. 
Considerem urgent iniciar la redacció i tramitació d’una Llei de Finançament de Transport Públic, 
que inclogui la participació de tots els nivells de govern en coherència amb les recomanacions de la 
Unió Europea. 

 
  

 


