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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 D'OCTUBRE DE 2019

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de setembre de 2019

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

11. – (02-2017LL47532) ACORDAR la declaració d’interès i  utilitat  municipal  de les obres de
rehabilitació integral d’edifici d’habitatges amb augment de nombre d’habitatges (sup.
Construïda  resultant  3.566,40  m2)  i  rehabilitació  integral  amb  canvi  d’ús,  de  l’edifici
situat a l’adreça del  carrer Girona 34,  catalogat “C”,  d’ús industrial  a ús administratiu,
emparades per la concessió de la Llicència d’obres 02-2017LL47532 de 26 de setembre
de 2018; CONCEDIR a la societat YINMAL INVEST SL (B-66.932.831) la bonificació del
35%  sobre  la  part  de  l’impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generat  en
relació  amb  les  actuacions  executades  en  la  part  de  la  finca  de  l’adreça  del  carrer
Girona 34, que gaudeix de catalogació individual (nivell de protecció C), que són les
que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7  de  la  Ordenança  Fiscal  2.1  per  a  l’exercici
2018 i a l’article 8.2 de les Normes Urbanístiques de la Modificació del Pla Especial del
Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de
l’Eixample  (aprovat  per  Acord  del  Consell  Plenari  de  26  de  maig  de  2000),  atès  que,
segons  concreta  l’informe  del  Departament  de  Llicències  i  inspecció  del  Districte  de
l’Eixample de data 6 de juny de 2019, únicament la part de l’edifici situat a l’interior de
l’illa  disposa  de  catalogació  individual  (nivell  de  protecció  C  segons  la  Llei  9/1993).  El
mateix informe detalla que l’import del pressupost d’execució material de l’obra en la
part de la finca que disposa de catalogació individual ascendeix a un total de
814.944,64,  essent  la  quota  de  l’Impost  sobre  Instal·lacions,  Construccions  i  Obres
resultant  respecte  d’aquesta  quantitat  l’objecte  de  la  bonificació  concedida;
NOTIFICAR-HO  a  l’interessat  i  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als
efectes pertinents.

12. – (03-2018LL34515)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  construcció  d’edifici  destinat,  entre  d’altres,  a  32  habitatges  de  protecció
oficial  en  règim  general  de  cessió  d’ús,  als  terrenys  situats  al  carrer  ULLDECONA
número 26-28 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; CONCEDIR a
LLAR JOVE –  MARINA DEL PRAT VERMELL,  SCCL la  bonificació  del  90% sobre la  quota
de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la  concessió  de  la
llicència, de 14 de juny de 2019 (exp. 03-2018LL34515) a la part amb protecció; donat
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta
d’obres destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d’ús i a
allotjaments  col·lectius  protegits,  adreçades  al  compliment  del  Pla  d’habitatge  de
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Barcelona  2008-2016;  i  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes
pertinents.

13. – (05-2018CI62662)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  muntatge  de  bastida  provisional  d’accés  a  la  façana  de  l’edifici  3000  del
Campus Escolar existent a la parcel·la del carrer Martorell i Peña número 7-9,
emparades pel comunicat immediat d'11 de desembre de 2018 (expedient 05-
2018CI62662), 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  2019,  CONCEDIR  a  la  FUNDACIÓ  PRIVADA
BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF G58203522, 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.  D’aquesta  manera,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la
bonificació  de  referència,  la  quota  de  l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat
interessada, que ascendeix a 909,76 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa
representa una bonificació de 591,34 euros, restant només obligada a pagar 318,42
euros  per  aquest  concepte;  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.

14. – (05-2019CD04326)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres de demolició de les edificacions amb ús docent, existents a la parcel·la del carrer
Martorell  i  Peña  número  7-9,  emparades  pel  comunicat  diferit  emès  l'11  d’abril  de
2019 (expedient 05-2019CD04326), 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  2019,  CONCEDIR  a  la  FUNDACIÓ
PRIVADA BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF G58203522, 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.  D’aquesta  manera,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la
bonificació  de  referència,  la  quota  de  l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat
interessada, que ascendeix a 1.666,39 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa
representa una bonificació de 1.083,15 euros, restant només obligada a pagar 583,24
euros  per  aquest  concepte;  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.

15. – (05-2019CI23912)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  condicionament  de  tres  de  les  quatre  sales  de  calderes  de  l’escola  Infant
Jesús, situada a la Travessera de Gràcia 53, emparades pel comunicat immediat de 17
de maig de 2019 (expedient 05-2019CI23912), perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en
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conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2019, CONCEDIR
a la FUNDACIÓ JESÏITES EDUCACIÓ,  amb CIF 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.
D’aquesta  manera,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la  bonificació  de  referència,  la
quota  de  l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat  interessada  mitjançant
l’autoliquidació  LV201931055161449,  que  ascendeix  en  la  seva  integritat  a  2.010,00
euros, es redueix en un 65%, per la qual cosa resta només obligada a pagar 703,5
euros  per  aquest  concepte;  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.

16. – (05-2019CI32682)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres de rehabilitació de la façana exterior que dóna a la travessera de Gràcia, i de les
façanes lateral i posterior que donen al pati interior de l’edifici de l’Escola Infant Jesús,
ubicat a la travessera de Gràcia 53-65,  emparades pel comunicat immediat de 18 de
maig de 2016 (expedient 05-2016CI22412), perquè les esmentades obres reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de
conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  vigent  l’any  2016,  CONCEDIR  a  la  FUNDACIÓ
JESUÏTES EDUCACIÓ, 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; i en conseqüència, en haver-ne estat abonada íntegrament la
quota  de  l’impost  -1.170,62euros-  mitjançant  l’autoliquidació  LV201631001873092,
amb motiu del reconeixement de la bonificació de referència resulta una quota de
410,21 euros, per la qual cosa procedeix iniciar les actuacions corresponents en ordre
a tramitar la devolució de 760,41 euros (65% de la quota abonada); DONAR trasllat de
la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el
mateix  tipus  de  bonificació  al  cost  total  de  l’obra  que  resulti  de  la  inspecció  final  de
l’obra.

17. – (07-2019CD22659) ACORDAR la  declaració d’especial  interès i  utilitat  municipal  de les
obres  consistents  en  reformes  interiors  en  els  locals  (entitats  sense  ús  d’habitatge)
sense afectar l’estructura de l’edifici,  en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts
protegits, a la finca del carrer Sant Antoni Maria Claret, 167-171, i de conformitat amb
l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any  2019;  CONCEDIR  a  la  Fundació  Privada  Hospital  Santa
Creu  i  Sant  Pau,  la  bonificació  del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  d’instal·lacions,
construccions i obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 10 de
maig  de  2019.  Atès  que,  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada
ordenança, en tant que el titular del comunicat diferit és una entitat sens ànim de
lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a/ad/c/d) i és
un  dels  equipaments  contemplats  en  l’article  212  de  les  Normes  Urbanístiques  del
PGM  com  a  equipament  administratiu,  cultural,  docent  i  sanitariassistencial.  DONAR-
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NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents

18. – (10-2015LL52014) DECLARAR que les obres consistents en ‘‘reforma de centre esportiu
en pati interior d’illa amb la construcció de coberts prefabricats per pistes de pàdel’, al
carrer Espronceda 271*LI-281*LI,  emparades per la llicència d’obres majors tramitada
amb número d’expedient  i  10-2015LL52014,  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
consegüentment DENEGAR a la mercantil Mocarsil Products SL la concessió del
benefici fiscal sol·licitat. DONAR trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda
als  efectes  pertinents.  Tot  això  d’acord  amb  l’informe  jurídic  de  21  de  maig  de  2019
que es dóna per reproduït a efectes de motivació.

19. – (10-2017LL37674)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres  de
restauració  de  façana  de  l’immoble  ubicat  al  carrer  Wellington  28  ,  titularitat  de  la
Universitat  Pompeu  Fabra  (UPF),  emparades  per  la  llicència  d’obres  majors  10-
2017LL37674, i CONCEDIR a la UPF la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les obres referides; 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  per  a  realitzar  obres  en  un  equipament  destinat  a  la  docència  que
s’inclou  dins  dels  esmentats  a  l’article  212  de  les  NUPGM.  DONAR  TRASLLAT  del
present acord 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 Ciutadans:

22. – (M1923/150) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a realitzar les gestions necessàries per a que, l'empresa pública
Barcelona Sagrera Alta Velocidad, posi en marxa amb urgència la licitació de les obres
de l'interior de l'estació, ja que el concurs públic realitzat en 2017 va ser impugnat pel
COAC per tenir en compte, només, criteris econòmics en l'adjudicació i no atendre als
criteris de qualitat.

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/165) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i  Mobilitat acorda que s’estableixi  en
el termini de dos mesos un calendari per a destinar la Torre Garcini com a equipament
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per als veïns del Districte d’Horta-Guinardó.

EL SECRETARI GENERAL
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