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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE SETEMBRE DE 2019

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (00-2018LM00101) ACORDAR la declaració d’especial  interès i  utilitat municipal de les
obres  de  gran  rehabilitació  d’equipament  existent  entre  termes  municipals
d’Esplugues de Llobregat i  Barcelona, incloent augment de sostre, per adequar-hi nou
Pediatric Cancer Centre Barcelona (PCCB), als terrenys situats a l’avinguda ESPLUGUES
número  25  i  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any  2019,  CONCEDIR  a
l’ORDRE HOSPITALÀRIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU 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 1 d’abril  de 2019 (exp.  00-2018LM00101);  atès que s’ajusta a allò
establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant  que  es  tracta  d’una  obra
promoguda i executada per iniciativa d’una entitat sense ànim de lucre, en relació a un
equipament docent-sanitari [Pediatric Cancer Centre Barcelona (PCCB)] a sòl qualificat
de 7a,  equipaments  existents;  i  DONAR-NE trasllat  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda als
efectes pertinents.

7. – (01-2015LL33623)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres de construcció d’edifici destinat, a trenta-nou (39) habitatges de protecció oficial
i sis (6) locals comercials sense ús predeterminat, als terrenys situats a la Plaça de la
Gardunya,  1-5  /  6-8  i  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any  2015,
CONCEDIR  a  FEM  CIUTAT,  SCCL  la  bonificació  del  90%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data
31 de desembre de 2015 (exp. 01-2015LL33623) a la part amb protecció; atès que
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracte
d’obres  destinades  a  la  venda  d’habitatge  social  de  promoció  pública  o  per  entitats
sense ànim de lucre, adreçades al  compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-
2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

8. – (01-2016LL18836)  DENEGAR  a  FUNDACIÓ  BANCARIA  LA  CAIXA  la  sol·licitud  d’una
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i  Obres
(exp. 01-2016LL18836), per a la rehabilitació de la finca del carrer Palma de Sant Just
número  2  per  a  ubicar-hi  un  centre  d’acció  social,  donat  no  es  donen  els  requisits
establerts  a  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1  d’aplicació  per  l’any  2016,  reguladora  de
l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,  al  seu  article  7è  relatiu  a
bonificacions  (circumstàncies  socials),  ja  que  l’obra  no  es  va  executar  en  terreny
qualificat urbanísticament com a equipament.
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9. – (02-2018CD53693) ACORDAR la  declaració d’especial  interès i  utilitat  municipal  de les
obres  de  reforma  interior  de  la  zona  de  transfusió  de  l’Hospital  Clínic  de  Barcelona
sense  afectació  de  l’estructura  de  l’edifici,  realitzades  a  l’edifici  situat  al  l’adreça  del
Carrer  Villarroel  170,  emparades  per  l’admissió  del  Comunicat  d’Obres  02-
2018CD53693 en data de 18 de gener de 2019; CONCEDIR al BANC DE SANG I TEIXITS
(Q-5.856.387-E)  la  bonificació  del  70%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de  Construccions,
Instal·lacions i  Obres generada en relació a les  obres indicades,  donat que s’ajusten a
allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2018, atès que es
tracta d’unes obres d’interès i  utilitat  municipal,  destinades a equipament comunitari,
executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de
caràcter  públic;  NOTIFICAR  a  l’interessat  i  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents

10. – (02-2019LL11009)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  consistents  en Gran Rehabilitació  amb augment  de  volum,  i  finalització  d’obres
d’edificació aïllada, destinada a equipament, amb activitat principal de centre de culte
i complementàries de museu, botiga i tallers amb volumetria sobre rasant consistent
en  cos  principal  i  diverses  torres  d’alçades  diferents  i  dos  plantes  soterrani  a
l’emplaçament situat al  carrer Marina número  253 ,  de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2019; DENEGAR a la Junta Constructora del Temple Expiatori
de  la  Sagrada  Família,  la  bonificació  del  95%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de
Construccions, Instal·lacions i Obres per tractar-se d’una construcció catalogada com a
“bé  Cultural  d’interès  nacional”,  atès  que  aquesta  catalogació  afecta  a  una  part  del
temple  que  malgrat  són  obres  contemplades  en  el  projecte,  ni  tan  sols  s’han
incorporat al pressupost econòmic presentat; CONCEDIR a la Junta Constructora del
Temple Expiatori de la Sagrada Família, la bonificació del 65% sobre la quota de
l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generat  per  la  llicència  amb  número
d’expedient  02-2019LL11009,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’apartat  A1  de
l’article 7.1A) de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen en terrenys
qualificats  com  a  equipament  cultural  i  religiós  d’acord  amb  la  descripció  recollida  a
l’article 212.1 a) de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu
com  a  equipament  cultural  i  religiós  “Temples,  centres  religiosos,  centres  o
instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o
comunitari  i  annexos  esportius  i  recreatius”  i  les  obres  consisteixen  en  Gran
Rehabilitació amb augment de volum d’una edificació aïllada destinada a equipament i
com a activitat principal  centre de culte, de titularitat  de la Junta Constructora del
Temple  Expiatori  de  la  Sagrada  Família,  sent  la  definició  de  fundació  d’acord  amb  la
Llei de 50/2002, de 27 de desembre, de fundacions, entitats sense ànim de lucre
constituïdes mitjançant l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic i la
destinació del seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al
compliment  de  finalitats  d’interès  general;  i  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

11. – (03-2015LL66800)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  consistents  en  construcció  d’edifici  destinat  a  oficines  per  a  administració
pública (usos administratius), incloent rehabilitació de fonaments i planta soterrani ja
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executats, amb 2 cossos d’edificació (emplaçament c. Urani, 8-24 i c. Alts Forns, 366U),
i  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any  2016,  CONCEDIR  a  la  mercantil
ZUMARAN  INVERSIONES,  SL  la  bonificació  del  35%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 8 de
setembre  de  2016  (exp.  núm.  03-2015LL66800),  atès  que  s’ajusta  a  allò  establert  en
l’article  7è  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant  les  obres  estan  destinades  a
equipaments  comunitaris  (clau  7c)  com  és  el  tècnic  administratiu  d’acord  amb  la
descripció  recollida  a  l’article  212.1  f)  de  les  Normes  Urbanístiques  del  Pla  General
Metropolità  i  s’executen  en  terrenys  qualificats  com  a  equipament;  i  DONAR-NE
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

12. – (04-2018LL55699)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  consistents  en  la  construcció  de  nova  planta  i  rehabilitació  d’edificació
catalogada per a un equipament docent de dues línies (CEIP Anglesola) al número 40
del carrer Anglesola, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any 2018;
CONCEDIR al  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  amb  número  d’expedient  04-2018LL55699,  atès  que  s’ajusta  a  allò  establert
en  l’apartat  A1  de  l’article  7.1A)  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant  que  les  obres
s’executen en terrenys qualificats com a equipament docent d’acord amb la descripció
recollida a  l’article  212.1 a)  de les  Normes Urbanístiques del  Pla  General  Metropolità,
que  descriu  com  a  equipament  docent  “els   centres  docents,  públics  o  privats  i
annexos  esportius”,  les  obres  consisteixen  en  la  construcció  d’una  nova  planta  i
rehabilitació  d’edificació  catalogada  per  a  un  equipament  docent  i  les  promou  el
Consorci  d’Educació  de  Barcelona,  constituït  pel  Decret  84/2002,  de  5  de  febrer  i
definit  com  ens  associatiu  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de
Barcelona, creat per millorar la gestió educativa i fer-la més propera a la ciutadania; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

13. – (09-2018LL29319)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  per  a  la  construcció  de  nova  planta  d’un  equipament  docent  (CEIP  La
Maquinista), als terrenys situats al carrer Ferran Junoy número 14 i de conformitat
amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any  2019,  CONCEDIR  al  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, en data 11 de febrer de
2019  (exp.  09-2018LL29319);  donat  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de
l’esmentada  ordenança,  atés  que  es  tracta  d’una  obra  promoguda  i  executada  per
iniciativa  d’una  entitat  de  caràcter  públic  (consorci),  per  a  la  construcció  de  nova
planta  d’un  equipament  docent  (CEIP  La  Maquinista)  a  sòl  qualificat  de  7b,
equipaments  de  nova  creació  de  caràcter  local;  i  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

14. – (09-2019CI19105)  DECLARAR d’especial  interès o utilitat municipals obres consistents
en la reforma de la 1a i la 2a planta del Centre d’assistència primària de l’emplaçament
del passeig Mollerussa 65-69, atès que són obres contemplades a l’article 212è de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments
comunitaris,  considerat  com  equipament  d’acord  amb  l’informe  del  Departament  de
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Salut. CONCEDIR al Servei Català de la Salut la bonificació del 70% 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,  atès  que  s’ajusta  a  allò
establert a l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en
tant que les obres s’executen en un equipament comunitari dels contemplats a l’article
212 de les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. DONAR-
NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

15. – (10-2018CD61763)  DECLARAR que les  obres  consistents  en  la  instal·lació  d’ascensor  a
l’interior  d’edifici  i  obres  de  reforma  interior  en  locals  que  afectin  puntualment
l’estructura de l’edifici a un dels edificis que formen l’Escola Voramar, ubicada al carrer
Doctor Trueta número 131, i que han estat objecte del comunicat 10-2018CD61763,
presentat el 3 de desembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els
requisits  necessaris  per  ser  objecte  de  la  bonificació  sobre  l’Impost  de  Construccions
Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança Fiscal 2.1, atès
que  les  esmentades  obres  no  s’executen  en  terreny  qualificat  urbanísticament  com
d’equipament i,  com a conseqüència, DENEGAR a la fundació interessada la concessió
del benefici fiscal sol·licitat,d’acord amb l’informe jurídic de 21de maig de 2019 que es
dóna  per  reproduït  a  efectes  de  motivació;  DONAR  trasllat  d’aquest  acord  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

16. – (10-2018LL34468) DECLARAR d’especial interès públic i  utilitat municipal les obres per
construcció d’una obra nova per edifici d’habitatges plurifamiliar de protecció oficial al
carrer  Espronceda  131-135,  autoritzades  per  llicència  municipal  d’obres  majors
tramitada amb número d’expedient 10-2018LL34468; CONCEDIR a Sostre Cívic Societat
Cooperativa  Catalana  Limitada  la  bonificació  del  90%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de
Construccions, Instal·lacions i Obres que té com a fet imposable la realització de les
obres  esmentades   atès  que,  d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  7è  de  l’Ordenança
Fiscal 2.1., és reuneixen tots els requisits necessaris per la seva concessió,  en tant que
les  obres  van  adreçades  al  compliment  del  Pla  d’Habitatge  de  Barcelona,  i  van
destinades a la creació d’habitatge social  en ús de lloguer,  dret de superfície,  o a una
altra  forma  de  cessió  d’ús  i  a  allotjaments  col.lectius  protegits   i  DONAR  trasllat
d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

17. – (10-2019LL35397)  DECLARAR  d’especial  interès  públic  i  utilitat  municipal  les  obres
d’actuació  en terrat/coberta,  a  realitzar  a  l’edifici  ubicat  al  carrer  Muntanya 101,  que
són  objecte  de  l’expedient  de  llicència  major  d’obres  que  s’està  tramitant  des  del
Districte  de  Sant  Martí  amb  número  d’expedient  10-2019LL35397;  CONCEDIR  a  la
comunitat de propietaris del carrer Muntanya 101, representada pel senyor Ramón
Algueró  Abelló,  la  bonificació  del  35%  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  sobre  un
edifici  urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

18. – (20160005M L1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002516-002 que té per objecte la Conservació d'enllumenat públic (2016-
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2019) Lot 1, adjudicat a l'empresa CITELUM IBERICA SA, amb NIF A59087361, per un
import màxim de 40.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 40.000,00 euros, IVA inclòs, amb
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33811  0603  condicionat  a  l'existència  de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 1.652,89 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal
que comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació

19. – (20160005M L2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002517-002 que té per objecte la Conservació del enllumenat públic
(2016-2019) Lot 2, adjudicat a l'empresa UTE RUBATEC-URBALUX ELLUMENAT BCN,
amb NIF U66791211, per un import màxim de 80.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.000,00 euros,
IVA  inclòs,  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  que  s’indiquen  en  aquest
mateix document, amb el desglossament següent : un import  (IVA inclòs) de
25.000,00 euros  a  l’exercici  pressupostària  de l’any 2019 i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/33811 0607, un import (IVA inclòs) 55.000,00 euros s l’exercici pressupostari
de  l’any  2019  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33811  0606  condicionada  a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l'exercici.FIXAR en
3.305,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació.

20. – (20160005M L3) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16002518-002 que té per objecte la Conservació del enllumenat públic
(2016-2019) Lot 3, adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un
import màxim de 10.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 10.000,00 euros, IVA inclòs, amb
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/33811  0609  condicionat  a  l'existència  de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. FIXAR en 413,22 euros l'import
del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

21. – (20170001M L1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16006080-003 que té per objecte el servei de manteniment depavimentació
de 2017 - 2020 lot 1, adjudicat a l'empresa CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURES, SA
SORIGUÉ ACSA, amb NIF A85110294, per un import màxim de 650.000,00 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
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650.000,00  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  D/22712/15321
0504 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l'exercici. FIXAR en 26.859,50 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració
de la Gerència d'Ecologia Urbana, per a la seva formalització en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

22. – (20170001M L2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el
contracte 16006085-003 que té per objecte els serveis de manteniment de
pavimentació 2017 - 2020 Lot 2, adjudicat a l'empresa LOTE 2 ZONA ESTE UTE
CONSERV. PAVIMENTOS BARCELONA, amb NIF U87697967, per un import màxim de
350.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 350.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
D/22712/15321 0504 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici. FIXAR en 14.462,81 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/46)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme  i  Mobilitat  acorda  instar  el  govern
municipal  a:  1.-  Establir  un  Fons  Especial  per  a  l’Emergència  Climàtica  destinat  al
finançament  tant  dels  programes  contemplats  en  el  futur  Pla  d’Acció,  com  d’aquells
programes  i  mesures  que  ja  es  puguin  endegar  abans  de  l’aprovació  del  Pla  d’Acció.
Aquest Fons ha de figurar ja en el Pressupost municipal de 2020. 2. Que es destinin a
aquest fons les quantitats equivalents a la recaptació de tots els mecanismes fiscals
municipals  –actuals  i  futurs-  destinats  a  la  lluita  contra l’emergència  climàtica.  A més,
s´hi  afegiran  els  recursos  econòmics  que  l’Ajuntament  aconsegueixi  dels  diferents
mecanismes fiscals dels que pugui participar, ja siguin metropolitans, nacionals,
estatals  o  europeus,  actuals  i  futurs.  3.  L’Oficina  del  Clima,  o  l’òrgan  anàleg
corresponent,  serà  l’encarregat  de  la  gestió  i  priorització  de  l’aprovació  de  despeses
d’aquest fons.

Del Grup Municipal Partit Popular:

26. – (M1923/79)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme  i  Mobilitat  acorda  presentar  un
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informe  de  l’evolució  de  la  comercialitzadora  pública  d’energia  elèctrica  “Barcelona
Energia”  a  la  propera  comissió,  on  es  detallin  el  nombre  d’abonats,  tarifes
contractades, abast i origen de l’energia renovable comercialitzada, energia renovable
generada, memòria econòmica (ingressos/despeses, balanç de situació, pèrdues i
guanys,  impagats...),  ajudes  al  subministrament  bàsic  garantit  i  quin  ha  estat  l’estalvi
econòmic  estimat  per  l’energia  comercialitzada  (municipal  i  privats)  des  del  seu  inici
d’activitat.

EL SECRETARI GENERAL

 


		2019-09-26T15:34:31+0200
	Barcelona
	CPISR-1 C Jordi Cases Pallares
	Comunicació




