GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

3 de Novembre del 2017

Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissions
d'octubre de 2017.

del

Consell

Municipal,

sessions

del

mes

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
En sessió de 19 d'octubre de 2017.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord

2. (E.08.6047.17) Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la
concessió de l'ús privatiu respecte dels locals 5, 6 i 7, de propietat municipal, situats
a l’immoble del carrer Escolapi Càncer núm. 4-6, grafiats en el plànol annex, a favor
de l’entitat Salesians Sant Jordi, amb caràcter onerós i un termini de deu anys
prorrogable, amb la finalitat de destinar-los a centre de formació i ocupació per a
joves; sotmetre’l a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió directament a l’entitat
Salesians Sant Jordi; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització
de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present
acord.
3. (E.10.6030.17) Acceptar la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini
públic municipal del quiosc situat al carrer València davant núm. 671 amb el núm.
del codi d’activitat 385 formulada per la senyora Maria de los Angeles Galiana Medina
i en la seva virtut declarar extingida l’esmentada concessió; i retornar al municipi, la
possessió del quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o
compensació de cap classe a favor del titular de la concessió.
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1. (E.05.6044.16) Extingir de mutu acord el dret de superfície constituït a favor de la
Fundació Privada Família i Benestar Social per acord de la Comissió d’Hisenda i
Pressupostos del Consell Municipal en sessió de 19 de març de 2009, formalitzat en
escriptura pública davant el notari de Barcelona senyor Juan Manuel Perelló Font el
dia 1 de juliol de 2009, número de protocol 1.384, respecte la finca de propietat
municipal situada al carrer General Vives núm. 4-6, per a la construcció d’un edifici
d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord amb el Conveni annex
que s’aprova en els termes de la clàusula 12 b) del Protocol de col·laboració de 15 de
gener de 2009 protocol·litzat en l’esmentada escriptura; formalitzar el Conveni i
l’extinció del dret de superfície en escriptura pública; inscriure-la en el Registre de la
Propietat; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades
a concretar, clarificar i executar el present acord.
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4. (22433) Extingir el dret real de superfície constituït respecte de la finca situada al
passeig de Torras i Bages, núms. 130-132, a favor de la l’entitat Fundació Pia
Autònoma d’Ajuda al Disminuït Psíquic – OSAS –, aprovat per acord de la Comissió
d’Economia, Empresa i Ocupació, en sessió de 21 de març de 2012, segons
document subscrit pel Districte de Sant Andreu i la Fundació, de 20 d’abril de 2017;
tornar a favor de l’Ajuntament de Barcelona totes les edificacions i instal·lacions
existents a la finca; formalitzar aquestes operacions en escriptura pública; inscriureles en el Registre de la Propietat; i facultar l’Alcaldia per a realitzar les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Demòcrata:
5. (M1519/6988) Que el Govern municipal insti de forma immediata al Govern de
l'Estat Espanyol a retirar i deixar sense efecte el Real Decret-Llei publicat al BOE el
passat 7 d'octubre per agilitzar el canvi de seus socials de les empreses en territori
nacional.
Del Grup Municipal Cs:
6. (M1519/7017) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern
municipal a impulsar un pla de xoc per pal·liar els efectes negatius sobre el sector
econòmic de Barcelona produïts per l'actual situació política, que estan provocant la
marxa d'empreses, del comerç i del turisme, garantint la seguretat jurídica i el
respecte a la Llei.

7. (M1519/6973) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern
municipal a auditar l'impacte pressupostari de les destrosses causades per l'actuació
de la Policia Nacional a la ciutat el passat 1 d'octubre. Especialment, es duran a
terme les següents accions: 1. Elaborar un informe que detalli l'import de les
destrosses patides en els equipaments, ja siguin de titularitat pública o privada, per
centre, tipus de titularitat, titular i concepte per l'acció de la Policia Nacional el
passat dia 1 d'octubre així com qui és el darrer responsable de la despesa. 2.
Endegar una línia d'ajudes per tal de rescabalar de forma provisional als
equipaments que no siguin de titularitat pública que hagin patit destrosses
corresponent a l'import total que hagin costat les reparacions. 3. Reclamar l'import
de les despeses relacionades al Govern espanyol i liderar les gestions per tal que es
faci efectiu el rescabalament pertinent a tots els afectats, tant materials com
personals. 4. Que aquest informe, així com les gestions acordades, estigui enllestit
abans d'un mes des de l'aprovació d'aquesta iniciativa. 5. Fer públic aquest informe i
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Del Grup Municipal ERC:
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enviar-lo als titulars dels equipaments afectats, als seus gestors, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern espanyol a
Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat.
Del Grup Municipal PP:
8. (M1519/6999) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern
municipal a reduir la càrrega fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles que recau sobre
els aparcaments de vehicles, tant de particulars com de garatges, a partir de
l'exercici 2018.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS,
En sessió de 23 d'octubre de 2017.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1. (EM 2017-10/19) Aprovar inicialment la modificació dels estatuts socials de
l’entitat pública empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de
canviar la seva denominació per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació
de Barcelona. Sotmetre a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per
un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Demòcrata:
2. (M1519/6992) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern
municipal a: Realitzar un acte de reconeixement presidit per l'alcaldessa de
Barcelona en el Saló de Cent de les Associacions de pares i mares, alumnes, docents
i veïns i veïnes, així com al Col·lectiu d'escoles obertes i d'altres col·lectius que van
estar implicats en la realització d'activitats lúdiques en els centres educatius que van
actuar com a col·legis electorals en el marc de la votació del Referèndum
d'autodeterminació de Catalunya. Que en el termini màxim de 30 dies a comptar des
de l'aprovació d'aquesta proposició, es realitzi un informe detallat dels danys
materials i patrimonials causats com a resultat de l'actuació duta a terme per la
Guàrdia Civil i Policia Nacional en els centres educatius de la nostra ciutat. Fer públic
aquest informe i demanar la rescabalació dels danys a l'Estat Espanyol.
Del Grup Municipal ERC:
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Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
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3. (M1519/6970) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el
Govern municipal a estudiar la viabilitat d'implementar un programa de mesures
adreçades a ajudar als veïns, veïnes i comerciants concernits pels canvis que puguin
produir-se en la nomenclatura oficial dels vials de la ciutat, com ara: - l'elaboració
d'un protocol municipal que permeti facilitar a la ciutadania la informació sobre els
tràmits administratius que comporta el canvi de denominació d'un vial, a través dels
diferents canals de comunicació de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció
Ciutadana (telèfon 010, web barcelona.cat, oficines d'atenció ciutadana de cada
districte, etc.); - l'assumpció per part del Consistori del cost del canvi de
nomenclatura del vial en el Registre de la Propietat dels pisos i locals concernits; - la
creació una línia específica d'ajuts municipals destinada als comerços situats en
aquells vials que hagin canviat de nom, a fi de donar-los suport econòmic per a fer
front a una part de les despeses que aquest canvi pogués comportar.
Del Grup Municipal PP:
4. (M1519/6996) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al
Govern municipal a: 1.- Ampliar i dignificar places d'allotjament i residencials per a
persones sense llar prioritzant la seva integració en els barris i per la proximitat. 2.Ampliar les places d'atenció integral a famílies en situació d'alta vulnerabilitat social,
facilitant allotjament, i millorant l'accés a l'alimentació i a la cobertura de les
necessitats bàsiques. 3.- Presentar als grups municipals un informe de les famílies
amb menors que estant en risc de perdre el seu habitatge i quedar-se sense sostre i
la solució donada per Serveis Socials. Aquesta solució ha de promoure en un primer
l'autonomia de les famílies i en els casos que no sigui possible oferir allotjaments
dignes per a famílies amb el suport de professionals dels Serveis Socials.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
En sessió de 20 d'octubre de 2017.

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. (M1519/7009) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda: 1. Lamentar la manca de lideratge i de voluntat
política real del Govern municipal per resoldre el fenomen de la venda ambulant
il·legal. 2. Que el Govern municipal presenti a la comissió del mes de novembre el
balanç de les accions realitzades per combatre la venda ambulant il·legal al llarg de
l'any 2016 i de tot el que portem del 2017. 3. Que el Govern municipal lliuri als grups
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Part d’impuls i control
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municipals i als membres del Consell Ciutat i Comerç les conclusions de la Taula de
treball coordinada per la Sindicatura de Greuges. 4. Que el Govern municipal
presenti en el transcurs dels propers tres mesos un nou Pla per abordar el fenomen
de la venda il·legal per tal de caminar vers la seva eradicació i l'abordatge social. 5.
Que en paral·lel a aquest Pla a mig i llarg termini, es presenti també un pla de xoc
per tal de poder actuar de forma imminent, per eradicar els punts més massificats on
hi ha el fenomen. 6. Que a tal objectiu es realitzi un cens real tant del nombre com
del perfil de les persones que exerceixen la venda il·legal que permeti anar
reorientant les polítiques i una manipulació de les zones de venda tant en superfície
com amb subsòl. 7. Que el Pla contempli la col·laboració transversal amb la resta
d'administracions implicades, assumint les pròpies responsabilitats. 8. Que el Govern
municipal reforci la vigilància i el control de la Guàrdia Urbana sobre la venda il·legal
al carrer, que està perjudicant greument a comerciants i restauradors, conjuntament
amb Mossos d'Esquadra i Policia Portuària, en el marc de les seves competències. 9.
Que el Pla sigui curós i respectuós amb el comerç així com amb les persones que
pateixen l'explotació i la denigració d'haver-se de dedicar al top manta per subsistir.
10. Que l'Ajuntament de Barcelona es sumi de forma efectiva a les campanyes de
comunicació liderades per la Direcció General de Comerç de la Generalitat amb
recursos suficients i com a complement al Pla propi de ciutat, tal i com es va
comprometre.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeix efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

2. (M1519/7058) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda: Instar a l'Ajuntament de Barcelona, arran de la decisió
anunciada pel govern de l'Estat d'aplicar l'article 155 de la Constitució Espanyola, a
donar suport a les institucions catalanes en representació del poble de Catalunya i
exigir que el Govern de l'Estat doni resposta a les propostes de diàleg plantejades
per part del Govern de la Generalitat i altres actors polítics i institucionals.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
En sessió de 23 d'octubre de 2017.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1. (17SD332NT) Admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 116.3 del Reglament
Orgànic Municipal, la iniciativa ciutadana per modificar l’article 32 de l’Ordenança
sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, impulsada per la Plataforma
ZOOXXI.
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2. (01-2014LL71427) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’un
conjunt d’obres i actuacions per a la reforma i ampliació de l’edifici existent, amb
nivell de protecció B (Palau Castell de Ponç), situat al carrer Pi número 16 i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, concedir a Casacuberta
Villamil, SL, la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, d'11 de maig de 2015
(exp. 01-2014LL71427), per a un conjunt d’obres i actuacions a realitzar en el Palau
Castell de Ponç; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada
ordenança, en tant que les obres s’executen en un edifici catalogat d’interès local,
inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B); i donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

4. (02-2016LL28349) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a
l’expedient amb número 02-2016LL28349 i, en conseqüència, concedir a la Diputació
de Barcelona (P0800000Q) la bonificació del 70% respecte de l’autoliquidació amb
número de rebut LV201730601992448, de l’Impost sobre Instal·lacions,
Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres esmentada,
sol·licitada per a la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del paranimf del
recinte de l’Escola Industrial, situada al carrer Comte d’Urgell 187, de conformitat
amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017,
atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament a
comunitari, executada en terreny qualificat com equipament i promoguda per una
entitat de caràcter públic. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
5. (02-2014LL30988) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a
l’expedient amb número 02-2014LL30988 i, en conseqüència, concedir a la societat
Inmuebles y Arrendamientos Comerciales, SA (A-08106668) la bonificació del 50%
respecte de l’autoliquidació amb número de rebut LV201431901654741, de l’Impost
sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència
d’obres esmentada, sol·licitada per a la rehabilitació del pati interior de la finca
coneguda com La Casa Olano, situada al passeig de Gràcia núm. 60, de conformitat
amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017,
atès que es tracta d’una obra en edifici catalogat d’interès local inclòs en el catàleg
del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B segons la Llei 9/1993). Notificarho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
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3. (02-2016LL17076) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a
l’expedient amb número 02-2016LL17076 i, en conseqüència, concedir a la Delegació
del Govern a Catalunya (S-0816002J) la bonificació del 50% respecte de
l’autoliquidació amb número de rebut LV201631301892491, de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions, i Obres, generada per la concessió de la llicència
d’obres esmentada, sol·licitada per a la restauració de les façanes i de la tanca de
forja de la finca coneguda com el Palau Montaner, situada al carrer Roger de Llúria
núm. 99-101, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança
Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, atès que es tracta d’una obra en edifici catalogat
d’interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B
segons la Llei 9/1993). Notificar-ho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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pertinents.
6. (02-2016LL55519) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a
l’expedient amb número 02-2016LL55519 i, en conseqüència, concedir a l’Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona (Q0802070C) la bonificació del 70% respecte de
l’autoliquidació amb número de rebut LV201730701996691, de l’Impost sobre
Instal·lacions, Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres
esmentada, sol·licitada per a la reforma interior per a la remodelació de la planta 3ª
del Pavelló 2 (Sup. Construïda 246,23 m²), i les plantes 1º i 2ª del pavelló 12 (Sup.
Construïda 687,08 m²), de l'Hospital Clínic de Barcelona, situat al carrer Villarroel
núm. 187, amb afectació estructural i de façanes, de conformitat amb el que
s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, atès que es
tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari,
executada en terreny qualificat com equipament i promoguda per una entitat de
caràcter públic. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

8. (05-2017CD22144) Acordar la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres
de reforma d’una zona d’aules de la segona planta de l’edifici històric de l’Escola Sant
Ignasi- Jesuïtes Sarrià, emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32, emparades
pel comunicat diferit emès el 3 de juny de 2017 (expedient 05-2017CD22144),
perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen
una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any
2017; concedir a la Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada 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 terrenys qualificats
d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; donar-ne trasllat de la
present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents, haver-ne
estat abonada la quota de l’impost mitjançant l’autoliquidació LV201731102019060; i
aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció
final de l’obra.
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7. (05-2016LL48755) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de
les obres realitzades a l’edifici existent al carrer Balmes 178, a l’empara de la
llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL48755, consistents en la rehabilitació dels
patis interiors i tancaments de caixa d’ascensor en edificis plurifamiliars entre
mitgeres i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017, concedir a
la Comunitat de propietaris de la finca del carrer Balmes 178, identificada amb NIF
H59889667, la bonificació del 50% sol·licitada el 8 de novembre de 2016 respecte de
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització
de les obres de referència, atès que aquestes obres s’ajusten a allò establert en
l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament
protegit amb nivell “B”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic; aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti
de la inspecció final de l’obra i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
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9. (05-2017CD22139) Acordar la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres
de reforma parcial interior de la primera planta de l’edifici d’educació infantil de
l’Escola Sant Ignasi- Jesuïtes Sarrià, emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32,
emparades pel comunicat diferit emès el 3 de juny de 2017 (expedient 052017CD22139), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat
i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal
2.1 vigent l’any 2017; concedir a la Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada
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 terrenys
qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; donar-ne
trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents,
haver-ne estat abonada la quota de l’impost mitjançant l’autoliquidació
LV201731102019042; i aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra
que resulti de la inspecció final de l’obra.

11. (09-2015LL02548) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat de les obres
de construcció del Centre Públic d'Educació Infantil i Primària "Can Fabra" al recinte
de l'antiga fàbrica de Fabra i Coats als terrenys situats al carrer Segre número 34 i
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2015; concedir al Departament
d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya) la bonificació del 70% sobre la quota de
l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la
llicència, de 8 de maig de 2015 (exp. 09-2015LL02548), per a l’edificació d'un Centre
Públic d'Educació Infantil i Primària destinat a equipament públic; donat que s'ajusta
a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, ja que les obres s'executen
per una entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats
d'equipaments (clau 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 afectes pertinents.
12. (10-2016LL45197) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de
les obres de construcció del centre docent Institut d’Educació Secundària IES Maria
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10. (05-2017CD29592) Acordar la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres
de reforma dels vestuaris de l’edifici esportiu de l’Escola Sant Ignasi- Jesuïtes Sarrià
emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32, emparades pel comunicat diferir
emès el 22 de juny de 2017 (expedient 05-2017CD29592), perquè les esmentades
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017; concedir a la
Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada 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 terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un
equipament docent; donar trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents, haver-ne estat abonada la quota de l’impost
mitjançant l’autoliquidació LV201731202028420; i aplicar el mateix tipus de
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.
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Espinalt, als terrenys situats al carrer Camí Antic de València número 82 i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2017; concedir a Consorci d’Educació
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, de 13 de febrer de
2017 (exp. 10-2016LL45197), per a l’edificació d’un centre docent Institut d’Educació
Secundària IES destinat a equipament públic; ja 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 públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats
d’equipaments (clau 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.
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:
13. (M1519/6983) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar al
govern municipal a impulsar la creació d'un espai destinat a fomentar l'adopció
d'animals al Zoo de Barcelona, en el termini de dos mesos, i a estendre la campanya
de l'Ajuntament de Barcelona per al foment de la tinença responsable, les adopcions
i la bona convivència amb informació suficient sobre l'existència d'aquest espai.

14. (M1519/7024) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda sol·licitar al
govern mesurades efectives per a millorar la mobilitat global en la ciutat, tenint en
compte els diferents modes de transport i agilitant l'elaboració d'un nou Pla de
Mobilitat Urbana de Barcelona. Per a això, en el termini màxim de tres mesos, es
requereix que el govern enceti el procés d’elaboració del nou pla, amb els següents
elements: 1- Presentació de les dades de mobilitat de l'any 2016 i del primer
semestre del 2017,per a disposar d'una anàlisi objectiva de la realitat. 2- Presentació
d’un informe sobre el grau de consecució dels objectius establerts en l'actual Pla de
Mobilitat Urbana de Barcelona. 3- Presentació als grups polítics un pla de treball per
a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana. 4- Presentació d’un primer paquet de
mesures inicials per a millorar de forma efectiva la mobilitat global de la ciutat i que
tingui en compte tots les diferents modes de transport.
Del Grup Municipal ERC:
15. (M1519/6979) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar a
l'AMB i l'EMT a impulsar els següents projectes pel conjunt del sector del Taxi: 1.- El
desenvolupament d'una App que contempli els evolutius tecnològics necessaris per
tal de poder oferir els següents serveis online a través de la geolocalització: sistema
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Del Grup Municipal Cs:
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de reserves, sistema de pagament on-line i sistema de valoració del servei. Que
l'aplicatiu estigui vinculat a les principals xarxes socials amb l'opció de compartir taxi
entre diferents usuaris i permeti, a més, desenvolupar un projecte social. 2.L'impuls d'una cooperativa que tingui per objecte la prestació de tot tipus de serveis
relacionats amb el sector del Taxi, així com la promoció personal i professional dels
taxistes. 3.- Estudiar la viabilitat d'instal·lació de desfibril·ladors mòbils als vehicles
per tal que els Taxis també puguin donar un servei vinculat a la salut. 4.- Estudiar la
possibilitat d'incloure un sistema de pagament dels serveis de Taxi a través de la TMobilitat.
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