COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Dia: 18 d'abril de 2018
Hora: 16,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Demòcrata:
1.-

(M1519/8860) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar explicacions de
quin és l'estat del Projecte de Pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, quin és el calendari
d'execució i les seves fases i els acords sobre mobilitat als que s'han arribat amb les parts
interessades a la vegada que dels canals de comunicació que s'han fet servir.
Del Grup Municipal PP:

2.-

(M1519/8846) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar de la
situació de l'adjudicació del contracte del Bicing, els recursos i reclamacions interposades, les
conseqüències econòmiques i de contractació derivades de les mateixes i de les pròrrogues
forçoses, així com la situació del patrocini del servei.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(20180091) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 15.772,77 euros (IVA
inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la següent factura que correspon a la
despesa generada durant l’any 2013 i no reconeguda en l’exercici corresponent: la factura
número FE2018-02-11, de 13 de febrer de 2018, emesa per Serveis Integrals de Manteniment
Rubatec, SA, amb NIF A60744216, i així regularitzar les despeses generades per l’escreix
d’amidaments derivat del contracte d’obres de manteniment d’estructures vials i espais
singulars de la ciutat de Barcelona, durant l’any 2012; AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 15.772,77 euros (IVA inclòs), amb
càrrec al pressupost i posició pressupostària indicada en aquest mateix document.
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4.-

(20190001) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de recollida de residus
municipals i neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18000780, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de
2.456.595.293,44 euros, IVA inclòs, i amb un valor estimat del contracte de 3.254.020.934,38€.
La distribució per als lots del pressupost total de licitació és la següent: - LOT núm. 1, Zona
Centre, per un import de 930.710.626,48 euros IVA inclòs; - LOT núm. 2, Zona Oest, per un
import de 568.743.360,56 euros IVA inclòs; - LOT núm. 3, Zona Nord, per un import de
415.418.645,44 euros IVA inclòs; - LOT núm. 4, Zona Est i neteja de platges, per un import de
541.722.660,96 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix
document amb el següent desglossament: pressupost net 2.233.268.448,58 euros; tipus
impositiu del 10 % d'IVA, i import de l'IVA de 223.326.844,86 euros; condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució
d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. ENCARREGAR als òrgans
que tot seguit s’enumeren l’adopció dels actes assenyalats en cada cas per a l’execució de
l’esmentat contracte: a) A la Comissió de Govern: - La incoació dels expedients relatius a
l’exercici de les prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic (LCSP). - L’aprovació de les modificacions del contracte previstes al PCAP quan
no comportin despesa o aquesta sigui igual o inferior a 15.000.000,00 d’euros. - Acordar la
suspensió temporal del contracte. - Aprovar el pagament directe a subcontractistes en els casos
previstos pel PCAP. b) A la Gerència de l’àmbit material del contracte: - La resolució
d’incidències sorgides durant l’execució del contracte, prevista per l’article 97 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques. - L’aprovació de la liquidació del contracte amb saldo favorable
al contractista si aquest és conseqüència de l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP. - La
rectificació, de conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu, d’errors
materials, de fet o aritmètics, existents en la documentació del contracte i en els actes que es
dictin per la seva adjudicació, execució i liquidació.

5.-

(0181-05-17 IMPJ) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves característiques
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’una
nova fitxa, corresponent al següent arbre: Celtis australis: ubicat als Jardins de la Fundació
Muñoz Ramonet, carrer Muntaner, 282, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR el
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Districte d'Horta-Guinardó - Districte de Sant Andreu

6.-

(15ju40 i 17ju58) RESOLDRE les peticions formulades per Regesa el 31 de maig de 2017 i el
26 de juny de 2017 de liquidació definitiva dels convenis subscrits l’1 de juliol de 2000 i de 9
de juliol de 2004 per a l’execució de la MPGM del Primer Cinturó, tram carrer Sant Quintí a
plaça Maragall i execució de la MPGM Primer Cinturó tram Garcilaso, respectivament, en els
termes i pels motius que justificadament i raonada figuren a l’informe jurídic emès el 26 de
març de 2018 i que afectes de motivació s’incorpora a l’expedient i es dóna per reproduït.
ESTABLIR un saldo resultant de l’execució dels convenis d'1.644.369,11 euros a favor de
Regesa quant al conveni del tram carrer Sant Quintí a Plaça Maragall i de 2.656.602,95 euros a
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favor de l’Ajuntament de Barcelona quant al conveni del tram Garcilaso. TENIR per liquidats
definitivament ambdós convenis, a l’empara de l’article 51.1 e) de la Llei 40/2015, i
ESTABLIR un saldo a favor de l’Ajuntament de Barcelona d'1.012.233,84 euros. REQUERIR
Regesa perquè en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquest
acord, ingressi a la Tresoreria Municipal l’import d'1.012.233,84 euros.
Districte de Ciutat Vella
7.-

(17PL16473) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Tercera Modificació Puntual del Pla Especial de la nova bocana del port de
Barcelona, promogut per l’Autoritat Portuària de Barcelona; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.

8.-

(16PL16408) RECTIFICAR, de conformitat amb la l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l’error material detectat en la part informativa de les fitxes de protecció de la
Modificació del Pla Especial de Protecció Patrimoni Arquitectònic, històric i artístic al
Districte de Ciutat Vella per incorporar al patrimoni industrial del Raval (Fàbriques i CasesFàbrica), document aprovat definitivament per acord del Consell Municipal, en sessió de 23 de
febrer de 2018, en el sentit a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament; INCORPORAR la documentació esmenada al document definitiu, mantenint
inalterable l’acord adoptat i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Districte de l'Eixample

9.-

(17PL16454) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de l’edifici situat al
passeig de Sant Joan 110, promogut per BHNV Spain PSJ 110 SL y CIA SCS; i RESOLDRE
l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat
amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
Districte de Sants-Montjuïc

10.-

(17PL16516) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la implantació d’un hotel al carrer Alts Forns 40,
promogut per Immobiliaria La Campana SA; amb les modificacions respecte al document
aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que
a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
Districte de les Corts

11.-

(17PL16495) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM en l’àmbit dels terrenys del Futbol Club
Barcelona, Districte de les Corts, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la citada
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Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i
a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
12.-

(20180334) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 108.918.078,93 euros 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, en concepte de
transferència corrent de l’exercici 2018 de conformitat amb l’informe de l’interès municipal del
Gerent Adjunt de Mobilitat i Infraestructures de 12 de març de 2018 i en compliment del Pla
Marc del programa de sanejament financer del sistema de transport públic i de refinançament de
l’endeutament per al període 2014-2031, aprovat pel Consell d’Administració de l’Autoritat del
Transport Metropolità en sessió de 6 de març de 2014, i ratificat pel Plenari del Consell
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 9 de maig de 2014.

13.-

(01-2015CD48105) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, situat al carrer
Cera 1 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. CONCEDIR a P4A
Barcelona, SL, representat per Cristina San Pedro Ventura, una bonificació del 90% sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per les obres d’ubicació d’un
ascensor al carrer Cera 1, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada
Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la
quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.733,22 euros pel
que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació
de 1.559,89 euros, quedant només obligat a pagar 173,32 euros. DONAR-NE trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

14.-

(01-2016LL17518) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la instal·lació de nou ascensor amb afectació estructural en el pati de la finca, per
millorar-ne l’accessibilitat, a l’edifici situat al carrer Reina Cristina, 10 i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. CONCEDIR a Comunidad de Bienes J. F. B Condal,
una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada per la concessió de les esmentades obres al carrer Reina Cristina 10, de 12 de gener de
2017, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è. 3 de
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta
manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.742,00
euros, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.567,80 euros, quedant
només obligat a pagar 174,20 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

15.-

(01-2016LL32893) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres,
consistents en doblar l’envolvent de dues claraboies existents en dos patis interiors de la
parcel·la, recuperació de les fusteries dels buits arquitectònics i eliminació de rètols irregulars
en l’àmbit ocupat per una entitat situada en la planta baixa i principal de l’edifici, en la finca
ubicada al carrer Portaferrissa 25-25 bis, edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció
B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017. CONCEDIR a Eduardo
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Casarramona Obiols, en representació de Casacuberta Villamil, SL, una bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de
la llicència de 3 de febrer de 2017, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B2 de
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta
manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a
3.760,38 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.880,18
euros, quedant només obligat a pagar 1.880,18 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
16.-

(01-2016LL53691) DENEGAR a Héctor Ros Guinot, en representació de CP Agullers 4, la
devolució de l’import de 385,01 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics i, atenent al
que d’ofici informa el Departament de Llicències i Espai públic; ACORDAR la declaració
d’interès públic i utilitat municipal de les obres, consistents en la rehabilitació de les dues
cobertes comunitàries d’edifici entre mitgeres, en la finca ubicada al carrer Agullers 4, edifici
catalogat d’interès local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1
per a l’any 2017; CONCEDIR a Héctor Ros Guinot, en representació de CP Agullers 4, una
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada
per la concessió de l’esmentada llicència, de data 23 de febrer de 2017, donat que s’ajusta a
l’establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 619,75 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa
representa una bonificació de 309,88 euros, quedant només obligat a pagar 309,88 euros per
aquest concepte; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

17.-

(01-2017CI48225) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la neteja amb bastida de les gàrgoles i pinacles de la façana en un edifici
catalogat d’interès nacional (nivell de protecció A) ubicat a la plaça Sant Jaume 4 i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la Generalitat de
Catalunya, representada per Anna Clarimon i Alsina, una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres
a realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, a la plaça Sant
Jaume 4, donat que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en
relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost
sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 339,72 euros, es redueix en un 95%,
la qual cosa representa una bonificació de 322,73 euros, quedant només obligat a pagar 16,99
euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

18.-

(01-2017CD12318) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la recuperació i restauració del vestíbul de la planta baixa, per millorar les
condicions d’accessibilitat en la finca ubicada al carrer Rambla 124 i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a BCN Via Central Project, SLU una
bonificació del 35%, sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada per l’emissió del comunicat diferit d’obres a realitzar en un edifici urbanísticament
protegit amb nivell de protecció C, al carrer Rambla 124, donat que s’ajusta a allò establert en
l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva
quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
s’aplica al pressupost corresponent a la restauració del vestíbul i que ascendeix a 8.918,57
euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 3.121,50 euros, quedant
només obligat a pagar 5.797,07 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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19.-

(01-2017CD23116) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, al carrer
Palma de Sant Just 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017,
CONCEDIR a Belén Folch Ayora una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada pel comunicat diferit per les obres d’ubicació
d’un ascensor al carrer Palma de Sant Just 6, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3
de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia.
D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
ascendeix a 1.901,39 euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual
cosa representa una bonificació de 1.711,25 euros, quedant només obligat a pagar 190,14 euros
per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

20.-

(01-2017CD23877) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la reforma interior de cuina i bar en un edifici catalogat d’interès nacional (nivell
de protecció A) ubicat a l’avinguda Drassanes núm. 1 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal
2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres a realitzar en un edifici catalogat
d’interès nacional amb nivell de protecció A, a l’avinguda Drassanes 1, donat que s’ajusta a
l’establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 5.813,17 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa
representa una bonificació de 5.522,51 euros, quedant només obligat a pagar 290,66 euros per
aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

21.-

(01-2017CD30954) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
relatives a la instal·lació d’un ascensor en l’ull de l’escala principal per tal de millorar-ne
l’accessibilitat, a l’edifici ubicat al carrer Magdalenes 6 i, de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la CP Magdalenes 6, representada per Antonio Soler
Ruiz, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres generada per les obres d’ubicació d’un ascensor al carrer Magdalenes, 6, donat que
s’ajusta a l’establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 2.631,83 euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor, es
redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 2.368,64 euros, quedant només
obligat a pagar 263,18 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

22.-

(01-2017LL23382) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per al reforç estructural de la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Xuclà 21 i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Xuclà, 21, una bonificació del 35%, sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de llicència d’obres a realitzar en
un edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció C, al carrer Xuclà 21, donat que
s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que s’aplica al pressupost corresponent al reforç estructural de la coberta
de la planta baixa i que ascendeix a 1.544,02 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa
representa una bonificació de 540,41 euros, quedant només obligat a pagar 1.003,61 euros per
aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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23.-

(04-2015LL31075/1) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres de construcció del nou edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i
aparcament soterrani per a ús de l’Escola Betània-Patmos (primera fase) als terrenys situats al
carrer Montevideo número 13A i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015;
CONCEDIR a Fundació Privada Betània Patmos 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 30 de juliol de 2015 (exp. 04-2015LL31075/1), per a les obres de construcció del nou
edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús de
l’Escola Betània-Patmos; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada
ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat sense ànim de lucre, la construcció
es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (claus 7a i 7b) i les obres acompleixen una
indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament docent; i DONARNE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

24.-

(04-2015LL31075) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de construcció del nou edifici d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament
soterrani per a ús de l’Escola Betània-Patmos (segona i última fase) als terrenys situats al carrer
Montevideo número 13A i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015,
CONCEDIR a Fundació Privada Betània Patmos la bonificació del 65% sobre la quota de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 2
de novembre de 2015 (exp. 04-2015LL31075), per a les obres de construcció del nou edifici
d’equipament docent destinat a educació infantil i aparcament soterrani per a ús de l’Escola
Betània-Patmos; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança,
atès que les obres s’executen per una entitat sense ànim de lucre, la construcció es realitza en
terrenys qualificats d’equipaments (claus 7a i 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.

25.-

(05-2015LL28659/1) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin (primera
fase) als terrenys situats al carrer Martorell i Peña número 7-9 i de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Benjamin Franklin Foundation la
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
generada per la concessió de la llicència, de 7 de juliol de 2015 (exp. 05-2015LL28659/1), per a
les obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin; donat
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 privat, la construcció es realitza en terrenys qualificats
d’equipaments (clau 7a) 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.

26.-

(05-2015LL28659) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin (segona i
última fase) als terrenys situats al carrer Martorell i Peña número 7-9, i de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Benjamin Franklin Foundation la
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
generada per la concessió de la llicència, de 2 de novembre de 2015 (exp. 05-2015LL28659),
per a les obres de construcció d’un edifici d’equipament docent de l’Escola Benjamin Franklin;
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres
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s’executen per una entitat de caràcter privat, la construcció es realitza en terrenys qualificats
d’equipaments (clau 7a) 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.
27.-

(06-2015LL51958) INADMETRE per extemporània la sol·licitud presentada per la Sra.
Montserrat Ballarín Andreu, en representació de Virolai EM, SA, de 20 de gener de 2017, de
bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
meritat pel decret de concessió de 19 de gener de 2016 de la llicència de les obres al carrer
Escorial 208-210 amb referència 06-2015LL51958, en aplicació de l’article 7è apartat 1 de l’OF
2.1 de l’any 2016; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

28.-

(08-2016CI07796) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 27-29, consistents en
reparacions estructurals i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat
amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 29 de desembre de 2015; i
CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 27-29, la bonificació
del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada el 23 de febrer de 2016 (expedient 08-2016CI07796), per a la referida
obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.

29.-

(08-2016CI07803) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 66, consistents en
reparacions estructurals i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat
amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de
2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 66, la
bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada
per la comunicació presentada en data 23 de febrer de 2016 (expedient 08-2016CI07803), per a
la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada
Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.

30.-

(08-2016CI11772) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 23-25, consistents en
rehabilitació i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i
CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Antonio Machado, 23-25, la bonificació
del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada el 23 de març de 2016 (expedient 08-2016CI11772), per a la referida
obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

31.-

(08-2016CI12533) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 56, consistents en
reparacions estructurals i millora de l’aïllament tèrmic realitzats a l'esmentada finca, de
conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de
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desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella,
56, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
meritada per la comunicació presentada en data 23 de març de 2016 (expedient 082016CI12533), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de
l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
oportuns.
32.-

(08-2016CI12569) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella, 62, consistents en
reparacions estructurals i millora de l’aïllament tèrmic realitzats a l'esmentada finca, de
conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de
desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la ronda Guineueta Vella,
62, la bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
meritada per la comunicació presentada en data 23 de març de 2016 (expedient 082016CI12569), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de
l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
oportuns.

33.-

(08-2016CI23032) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 6, consistents en
rehabilitació i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i
CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 6, la bonificació del
90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada en data 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23032), per a la
referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança;
i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.

34.-

(08-2016CI23055) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 10, consistents en
rehabilitació i millora de l’aïllament realitzats a l'esmentada finca, de conformitat amb
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i
CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Miguel Hernández, 10, la bonificació del
90% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la
comunicació presentada en data 23 de maig de 2016 (expedient 08-2016CI23055), per a la
referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança;
i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

35.-

(M1519/8861) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern a liderar
un nou pla energètic que tingui com a principal objectiu accelerar cap a l'era post-hidrocarburs,
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potenciant de manera decidida la tecnologia basada en l'hidrogen. Instar la creació d'un Grup de
treball, conformat pel Govern, inclosos els grups municipals, les altres Administracions
competents i el sector privat, que tingui inicialment com a objectiu: - Contactar productors
d'hidrogen i potencials distribuïdors per definir la xarxa inicial i explorar possibilitats d'establir
xarxa d'hidrogeneres. - Contactar amb els fabricants de vehicles d'hidrogen i explorar quines
serien les condicions per la venda i distribució dels vehicles a Catalunya. - Contactar
constructors d'automòbils per veure possibilitats de producció i comercialització de vehicles
d'hidrogen.
Del Grup Municipal Cs:
36.-

(M1519/8856) Que el Govern adopti un conjunt d'accions per garantir que els serveis de
bicitaxi (donats per Vehicles de Mobilitat Personal tipus C1: Trixi, Rickshaw, o similars),
mantenen uns nivells de qualitat de servei adequats per donar una bona imatge de Barcelona als
visitants de la ciutat. Entre les accions a realitzar, es proposen com a mínim les següents: 1.
Impulsar, conjuntament amb les persones del sector, els programes de formació dels
conductors, amb l'objectiu de garantir la bona qualitat del servei i que aquesta formació es
determini com a obligatòria per exercir l'activitat professional. 2. Que es defineixin les parades
que determina la regulació aprovada al juliol de 2017 dels Vehicles de Mobilitat Personal, per
tal d'oferir un servei clar i accessible als usuaris. 3. Implantar campanyes de revisió de vehicles,
en les quals es verifiqui la idoneïtat d'aquests, en aspectes com: - La vigència de l'assegurança
de responsabilitat civil dels vehicles. - La limitació de potencia dels motors elèctrics. 4. Establir
un programa marc de col·laboració amb les empreses del sector del bicitaxi, amb la finalitat
d'implantar recorreguts que ajudin a redistribuir els turistes d'una forma equilibrada pel conjunt
de la ciutat.
Del Grup Municipal ERC:

37.-

(M1519/8827) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal
presenti, en el termini d'un mes, un pla que contempli el calendari, la planificació detallada i la
coordinació del conjunt de les obres de Canòpia, Meridiana, Mallorca-Independència i
Mallorca-Nàpols; de tal manera que es garanteixin itineraris accessibles pels vianants, bicicletes
i transport públic, així com campanyes de suport als comerciants de la zona.
Del Grup Municipal PSC:

38.-

(M1519/8840) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el Govern
municipal reprengui la Taula de la Ciutadella i presenti, en el termini de 2 mesos, un document
de conclusions i una programació de les actuacions urbanístiques que se'n derivin. 2) Que en el
marc d'aquestes actuacions urbanístiques es presentin propostes per a resoldre la connectivitat
entre el Parc de la Ciutadella i el carrer Wellington. 3) Que en el marc del Pla Director
Urbanístic de la Ciutadella es determini i contempli quines són les àrees potencials de
creixement del Zoo de Barcelona mitjançant les corresponents reserves de sòl. 4) Que en el
procés d'elaboració del Pla Director Urbanístic de la Ciutadella es compti amb la participació i
consens dels treballador i treballadores del Zoo.
Del Grup Municipal PP:

39.-

(M1519/8847) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern
municipal a garantir el precinte de l'edifici del carrer Hort de la Vila 29 del Districte de Sarrià-
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Sant Gervasi per tal que aquest no torni a ser ocupat irregularment, assegurar el bon estat de
conservació i seguretat d'aquesta construcció i/o elaborar un estudi per determinar si s'ha
d'enderrocar, tot detallant quina previsió hi ha, així com les actuacions i inversions realitzades i
previstes.
Del Grup Municipal CUP:
40.-

(M1519/8777) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal
revoqui l'acord amb l'Autoritat Portuària de Barcelona del gener de 2018 per la reordenació
d'espais estratègics del litoral de la ciutat. Que atenent a les demandes de les entitats
(Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Plataforma per la Qualitat de l'Aire i la
Federació d'Associacions de Veïns) convoqui una Taula Social per un nou pacte ciutat-port amb
els objectius següents: - Reduir l'activitat creuerista a la ciutat de Barcelona. - Avaluar l'impacte
sobre la qualitat de l'aire dels barris propers al port i sobre la salut de les seves veïnes de les
emissions contaminants dels vaixells. - Paralitzar el procés d'elitització i turistificació del front
marítim de Barcelona i aturar la construcció de nous edificis amb un model com el Museu
Hermitatge. Que el Govern de l'Ajuntament de Barcelona encarregui un estudi independent
sobre l'impacte a curt termini de les emissions de contaminants atmosfèrics del port de
Barcelona en els barris propers amb mesures tècniques per reduir la seva afectació a la salut de
les veïnes. Que les noves actuacions tant d'ampliació com de construcció de noves
infraestructures portuàries incloguin un estudi detallat sobre l'increment potencial de les
emissions, el seu impacte sobre la ciutat i mesures correctores per la reducció emissions si es
superen els nivells de protecció salut.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

41.-

(M1519/8862) Que el Govern elabori i lliuri, en el termini d'1 mes, als Grups Municipals
d'aquest Consistori, un informe detallat i explicatiu de les trobades, inspeccions, reunions i
comunicacions que ha realitzat per tal de garantir l'acompliment d'allò que estableix la fitxa del
catàleg de Patrimoni relacionat amb el mobiliari interior original del Palau Moxó. Així mateix,
sol·liciten còpia de l'expedient relacionat.

42.-

(M1519/8863) Que el Govern defensi davant el Ministerio de Fomento una proposta
d'intervenció a la Ronda Litoral al seu pas pel Morrot que segueixi les voluntats i directrius de
la proposta que va treballar el govern Trias, i que preveia la creació d'una Via Cívica que unís
els Barris de la Zona Franca amb els de Poble-sec i Ciutat Vella, deixant el trànsit de pas a
nivell soterrat. Així mateix, demanem que se'ns lliuri en el marc d'aquesta Comissió les
al·legacions a l'Estudi informatiu de desdoblament de la Ronda Litoral al seu pas pel Morrot
que va presentar el govern.
Del Grup Municipal Cs:

43.-

(M1519/8858) Que el Govern informi, de forma urgent, als Grups municipals sobre els detalls
del projecte de reforma de la ronda litoral i dels termes de l'acord aconseguit amb el Ministeri
de Foment.
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Del Grup Municipal PSC:
44.-

(M1519/8841) Que el Govern municipal ampliï la suspensió en l'atorgament de llicències de
parcel.lació de terrenys, edificació d'obra nova, de gran rehabilitació i d'increments de volum o
de sostre per un període màxim d'un any a l'àmbit de la Font d'En Fargas amb l'objectiu de
tramitar un Pla Especial Urbanístic que permeti garantir el manteniment dels valors del teixit
antic d'aquesta zona i definir estratègies d'intervenció que en fomentin la rehabilitació.
Del Grup Municipal PP:

45.-

(M1519/8848) Que el Govern municipal constitueixi un Grup de Treball específic de la
Motocicleta en el marc del Pacte per la Mobilitat i de la redacció del nou Pla de Mobilitat
Urbana de Barcelona, amb sessions de treball periòdiques.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

46.-

(M1519/8857) Quines són les actuacions que portarà a terme el Govern per corregir les
deficiències dels carrils bici de Vallcarca i Turó Parc que afecten a la seguretat i a la mobilitat?
Del Grup Municipal ERC:

47.-

(M1519/8828) Que pensa fer el Govern municipal per tal de garantir la preservació de
l'integritat del Palau Moxó i de tots els seus elements?

48.-

(M1519/8829) Quins són els terminis per disposar de l'estudi per a la creació d'una cooperativa
pel sector del taxi a la ciutat de Barcelona i quin procediment té previst el govern municipal per
a establir diàleg amb el sector al respecte?
Del Grup Municipal PSC:

49.-

(M1519/8842) Per quin motiu s'ha desprogramat l'execució de les obres d'urbanització del
carrer Balmes i si no és així, quan s'iniciaran?
Del Grup Municipal PP:

50.-

(M1519/8849) Quina és la previsió del Govern municipal en relació a l'edifici on s'ubica el
Gimnàs Sant Pau de la Ronda de Sant Pau núm. 46 i en relació a la finca del carrer Reina
Amàlia núm. 10 que limita amb el gimnàs, tenint en compte l'acord signat a l'abril de 2017
segons el qual l'Ajuntament adquiria aquesta finca del carrer Reina Amàlia per destinar-la a
habitatge social, i quines són les actuacions, el calendari i la inversió prevista? Sol·licitem
disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta Comissió.
Del Grup Municipal CUP:

51.-

(M1519/8778) Que pensa fer la direcció de l'Institut de Parcs i Jardins per a la implantació i
millora d'aquest Pla d'Igualtat ja que el retard en la implantació comporta que no s'avanci en la
paritat de la plantilla?
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52.-

(M1519/8779) Voldríem conèixer quin són els impediments que fan que membres del Patronat
no comptin amb un document identificatiu que els hi permeti accedir a les instal·lacions del zoo
de manera lliure i gratuïta malgrat haver-ho sol·licitat de manera escrita i oral en diverses
ocasions?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal PP:

53.-

(M1519/8850) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució de la proposició M1519/7189, aprovada en la sessió de 15 de novembre de
2017: La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a
tramitar l'aprovació inicial del planejament urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de
l'Estadella per consolidar el teixit industrial en aquella zona de la ciutat.
VI) Mocions
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