Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de març de 2021
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
16. –

(21XC0066) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a
l'any 2021 entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de
l'àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR I
DISPOSAR a favor de l'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ - Consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, amb
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament
de Barcelona per a l'any 2021 per un import de 150.681.670,54 euros amb càrrec a
l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/46701/44111 del pressupost de l'any 2021, pel
finançament del servei de transport públic per a l'any 2021, d'acord amb aquest
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; NOTIFICAR el present acord a
l'Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de
conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment
administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern; FACULTAR la gerent d'Ecologia Urbana per
la signatura del conveni, per l'adopció dels actes que se'n derivin i per efectuar les
actuacions en matèria de gestió econòmica derivades d'aquest acord.

17. –

(01-2015LL59388) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres realitzades destinades al reforç estructural, substitució de claraboia, badalot
d’escala i reparació puntual de la coberta, emparades a la llicència 01-2015LL59388 i
realitzades a la finca del Passatge Madoz 1, atès que es tracta d’un edifici
urbanísticament protegit (nivell de protecció B, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1.
per a l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Passatge Madoz 1,
representada per la Sra. Anna Julià Micola, una bonificació del 50% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència
d’obres majors per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell
de protecció “B”, ubicat al Passatge Madoz 1, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva
quantia. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

18. –

(01-2018LL44631) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
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obres consistents en la reforma de dues escales d’emergència, una exterior i l’altre
interior, bugaderia i habitacions de la residència de gent gran RGG Mil·lenari, al carrer
Nou de la Rambla 47-49, en edifici qualificat urbanísticament com a 7a equipaments
actuals, i catalogat amb nivell D i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a
l’any 2019. CONCEDIR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, representat
per Rosario Manjón Doncel, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres atorgada per la
Regidora del Districte el 22 de maig de 2019 (expedient núm. 01-2018LL46711) per a la
realització de les obres promogudes directament per una entitat de caràcter públic, al
carrer Nou de la Rambla 47-49, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.A1 de
l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia.
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
19. –

(01-2016LL56383) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la rehabilitació integral d’edifici, instal·lació d’ascensors i mitjans
auxiliars en façanes per obtenir 20 habitatges, dues oficines i tres locals comercials, al
carrer Palla 19-21 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017.
CONCEDIR a Casacuberta Villamil SL, representada per Eduardo Casarramona Obiols,
una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres meritada per la llicència d'obres atorgada per la Cinquena Tinenta d’Alcaldia el 6
de novembre de 2017 (expedient 01-2016LL56383) per la realització de les obres en un
edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, al carrer Palla 19-21, atès que
s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació amb
l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

20. –

(01-2015LL39966) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres realitzades consistents en la instal·lació d’un ascensor en el pati de llums i la
restauració dels paraments, emparades a la llicència 01-2015LL39966 i realitzades a la
finca del Passatge Madoz 1, atès que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit
(nivell de protecció B, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i HistòricArtístic de la Ciutat de Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2015.
CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Passatge Madoz 1, representada per
la Sra. Anna Julià Micola, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència d’obres
majors per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de
protecció “B”, ubicat al Passatge Madoz 1, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva
quantia. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

21. –

(01-2016CD47194) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en actuacions en façanes d’edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits; obres en locals que afecten puntualment en l’estructura de l’edifici;
obres de reforma interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici i
obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, al carrer
Portaferrissa 25-25bis, i edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons

CCM 4/21 Ecologia2

2/7

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016. CONCEDIR a Casacuberta Villamil, SL una
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada per l’admissió del comunicat diferit de les esmentades obres al carrer
Portaferrissa 25-25bis, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.B2 de l’esmentada
Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. DONAR
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
22. –

(05-2020LL30638) ACORDAR la declaració́ d’interès especial o utilitat municipal de les
obres d’adequació de diversos espais interiors i exteriors –pistes exteriors i sorral,
mitjanera, coberta de l’edifici principal i gimnàs- de l’Escola Poeta Foix, ubicada al
carrer Balmes 298-304, emparades per la llicència atorgada l’1 de desembre de 2020 a
l’expedient 05-2020LL30638, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius
a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, CONCEDIR al Consorci
d'Educació de Barcelona, entitat identificada amb NIF Q0801205F, la bonificació del
70% 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 de caràcter públic,
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; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que
resulti de la inspecció final de l’obra.

23. –

(05-2020CD29352) ACORDAR la declaració́ d’interès especial o utilitat municipal de les
obres de renovació de la cuina de l’Escola Dolors Monserdà-Santpau ubicada a
l’Avinguda de Vallvidrera núm. 9 en la qual es desenvolupa l’activitat d’escola pública
d’educació infantil i primària, emparades pel comunicat diferit d’obres que ha estat
emes el 5 d’octubre de 2020 (expedient 05-2020CD28352) perquè les esmentades
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció
social i, en conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020,
CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona, entitat identificada amb NIF
Q0801205F, la bonificació del 70% 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 de caràcter públic, 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; i APLICAR el
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de
l’obra.

24. –

(07-2020CD7729) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres consistents en reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense
afectar l'estructura de l'edifici i reforma interior en locals (entitats sense ús
d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B, a la finca
del passeig Vall Hebron, 171, Bx, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any
2020; CONCEDIR a la Universitat de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de
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l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del
comunicat d’obres en data 14 de febrer de 2020. Atès que, s’ajusta a allò establert en
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat és una
entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments
(clau 7a) i és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes
Urbanístiques del PGM. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
25. –

(09-2017LL43177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres consistents en l’ampliació de l’equipament Taller Escola Barcelona ubicat al
carrer Fernando Pessoa 54 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de
l’ICIO; CONCEDIR a Taller Escola Barcelona SCCL, la bonificació del 65% sobre la quota
de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la
llicència d’obres amb número d’expedient 09-2017LL43177 atorgada per la Quarta
Tinenta d’Alcaldia en data 12 de gener de 2018, atès que s’ajusta a allò establert en
l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que hi concorren
circumstàncies socials, que les obres consisteixen en l’ampliació d’un equipament
comunitari de l’article 212 del PGM, que s’executen en un terreny qualificat
urbanísticament com equipament, i que es promouen directament per una entitat
sense ànim de lucre. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

26. –

(10-2018LL38444) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres de construcció d’edifici destinat a oficines de la seu de la Cambra de Comerç, als
terrenys situats a l’avinguda Diagonal número 59, i de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1 de l’any 2019, CONCEDIR a Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació 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
26 de març de 2019 (exp. 10-2018LL38444) donat 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 de caràcter públic (cambra oficial) de construcció d’un
edifici destinat a equipament públic (oficines per a la seu) a sòl qualificat de 7b; i
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

27. –

(10-2019LL33526) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres de construcció d’edifici destinat a centre sociosanitari del Nou Hospital Evangèlic
de Barcelona, als terrenys situats al carrer Ciutat de Granada número 108-116, i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020, CONCEDIR a Fundació Privada
Hospital Evangèlic 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 15 de juliol de
2020 (exp. 10-2019LL33526) donat 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 sens ànim de lucre (Fundació Privada Hospital Evangèlic) de
construcció d’un edifici destinat a equipament públic (sanitari-assistencial) a sòl
qualificat de 7@; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
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28. –

(10-2020LL29333) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres
autoritzades per la llicència d’obres majors 10-2020LL29333 consistents en la
instal·lació d’un ascensor i d’una escala d’incendis a l’Escola Zafra, ubicada al carrer
Rogent 51; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les
esmentades 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 en un
edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B; DONAR TRASLLAT a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

29. –

(10-2020CD21848) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres
consistents “actuacions als pati de l’escola per adequació al canvi climàtic” emparades
pel comunicat d’obres tramitat amb número d’expedient 10-2020CD21848, que s’han
de realitzar a l’Escola Vila Olímpica del carrer Carmen Amaya 2; CONCEDIR al Consorci
d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades 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 de caràcter públic, en sòl
qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212
de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

30. –

(10-2020CD22067) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres
consistents en “Actuacions als patis i façana de l’Escola Poblenou per adaptació al canvi
climàtic.” emparades pel comunicat d’obres tramitat amb número d’expedient 102020CD22067, que s’han de realitzar a l’Escola Poblenou del carrer Perú 129;
CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades 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 de caràcter públic, en sòl
qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212
de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

31. –

(10-2020CD42749) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de
reforma de l’edifici de la Fundació Privada Pasqual Maragall ubicat al carrer Wellington
28-30 que han estat objecte del comunicat diferit d’obres tramitat amb número
d’expedient 10-2020CD42749; CONCEDIR a la Fundació Privada Pasqual Maragall la
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
respecte a les obres referides anteriorment; ja que resulta procedent d’acord amb allò
que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que es realitzen per una
entitat sense ànim de lucre, sobre sòl qualificat d’equipaments i en un equipament dels
inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
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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 Esquerra Republicana:
32. –

(M1923/1965) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Que en relació
a l’àmbit de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, el govern municipal faciliti als grups
municipals un informe -en el termini de 15 dies- que contingui l’estudi econòmic de
l’operació, els aprofitaments generats, l’equilibri de beneficis i càrregues, el destí del
sòl industrial, la protecció de les fàbriques i l’encaix de l’operació dins l’àmbit del
triangle del Besòs – Sagrera – 3 Xemeneies 2. Creï un espai de treball amb els grups
municipals i les entitats per tal de dirimir la idoneïtat del conveni i les necessitats
d’equipaments, serveis i impuls econòmic de l’àmbit en qüestió.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

33. –

(M1923/1982) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern municipal a comptar amb la participació de les entitats veïnals i comercials
afectades, els grups polítics municipals i les entitats i institucions acadèmiques i
tècniques de reconegut prestigi de la ciutat, a l’hora de definir la configuració de l’espai
públic dels eixos verds i les places que han de configurar la Superilla Barcelona, per tal
d’assegurar que són del tot compatibles amb el normal funcionament de la ciutat i la
mixtura d’usos que la caracteritza.
Del Grup Municipal Partit Popular:

34. –

(M1923/1969) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient
acorda instar al govern municipal que presenti, en el termini d’un mes, una proposta
sobre l’edifici d’habitatges dotacionals previst a la confluència dels carrers Jorge
Manrique i Cardenal Vidal i Barraquer per donar resposta a les demandes veïnals,
mantenint l’habitatge dotacional i els equipaments públics previstos. Aquesta proposta
es treballarà amb els veïns del barri, així com comerciants i les AFAs dels centres
educatius propers.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

35. –

(M1923/1953) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Instar el govern municipal a que abans de la propera Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat faci una sessió informativa amb els grups polítics sobre la
futura regulació de llicències d’ús compartit de patinets elèctrics.
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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 polític en el sentit que no produeix efectes
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Ciutadans:
36. –

(M1923/1978) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1. Declarar que la T-Mobilitat és un element central de les estratègies de mobilitat a
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la implementació no pot demorar-se per més
temps. 2. Instar l'Autoritat del Transport Metropolità, la Generalitat de Catalunya,
l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona a culminar el període
de proves i posar en marxa, al més aviat possible, el títol de transport integrat, públic i
compartit, amb sistema de pagament electrònic, conegut com a T-Mobilitat.

EL SECRETARI GENERAL
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