
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT, en sessió de 17 d'octubre de 2018. 

Aprovació de !'acta de la sessió de 19 de setembre de 2018. 

Part Decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord: 

' 
1.- (02-2017CD40710) ACORDAR la declaració d'interés i utilitat municipal de les obres de renovació 

d'instal·lacions i treballs de sanejament en soterrani de l'edifici conegut com Casa Dolors Calm, situat a 
la rambla de Catalunya 54, emparades per l'admissió del Comunica! d'Obres 02-2017CD4071 O en data 
de 19 de mar9 de 2018; CONCEDIR a la societat Florez-Mina SA (A-59.981.696) la bonificació del 50% 
sobre la quota de l'lmpost de construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres 
indicades, dona! que s'ajusten a alió establert en l'article 7 de la Ordenanva Fiscal 2.1 per a l'exercici 
2018, atés que es tracia d'una obra en edifici cataloga! d'interés local inclós en el cati!leg del Patrimoni 
cultural catala (nivell de protecció B segons la Llei 9/1993); NOTIFICAR a l'interessat; i DONAR-NE 
trasllat a l'jnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

2.- (02-2017LL25162) ACORDAR la declaració d'especial interés i utilitat municipal de les obres de 
remodelació de les plantes 3• i 4• del Pavelló 12 (Su p. Constru'ida 908,79 m2

), i la planta 2• del pavelló 10 
(Sup. Constru'ida 81,56 m2

), de !'Hospital Cllnic de Barcelona, carrer Villarroel, 170, amb afectaci.ó 
estructural i de favanes, per la concessió de la llicéncia d'obres atorgada el 7 de febrer de 2018 (02-
2017LL25162) atés que es tracia d'una obra d'interés i utilitat municipal d'acord amb I'Ordenanva Fiscal 
2.1 per a l'exercici 2017; CONCEDIR a !'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Q0802070C) la 
bonificació del 70% sobre la quota de l'lmpost de construccions, instal·lacions i obres generada ambles 
obres de referencia, dona! que s'ajusten a alió establert en l'article 7 de l'esmentada Ordenan9a Fiscal, 
atés que es tracia d'una obra d'interés i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, executada 
en terreny qualificat com equipament i promoguda per una entitat de caracter públic; i DONAR-N E trasllat 
a L'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

3.- (02-2017LL 16713) ACORDAR la declaració d'especial interés i utilitat municipal de les obres de 
condicionament de les plantes PS, PB i P2 de la Casa Batlló, ubicada en l'adreya del passeig de Gracia 
43, així como d'altres dependéncies de la resta de plantes, per tal d'adequar l'edifici al nou recorregut de 
la visita cultural, tenint en compte que hi haura afectació estructural, realitzades com a conseqüéncia de 
la concessió de la llicéncia d'obres atorgada el 22 de novembre de 2017 (02-2017LL 16713) atés que es 
tracta d'una obra executada en un edifici catalogat com a monument d'interés nacional (nivell de 
protecció A); i, d'acord amb l'article 7 de la Ordenanva Fiscal 2.1 pera l'exercici 2017, CONCEDIR a la 
societat Casa Batlló SLU (B-62.401.534) la bonificació del95% sobre la qLÍota de la liquidació de l'lmpost 
de Construccions, lnstal·lacions i Obres generada i, finalment, NOTIFICAR a l'interessat i DONAR-NE 
trasllat a l'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

4.- (02-2017LL41986) ACORDAR la declaració d'especial interés i utilitat municipal de les obres de reforma 
interior i rehabilitació del local situat a planta quarta per l'emplayament de I'Agéncia Catalana de 
Medicaments i Productes Sanitaris (sup. d'actuació 1.295,00 m2) i adequació de l'accés de planta baixa, 
escala i nutli d'ascensors (sup. d'actuació 134,00 m2), superficie .total d'actuació 1.429,00 m2 constru'its, 
de la finca situada a l'adreva de la Gran Via de les Corts Catalanes 587 - 589, per a les quals es va 
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concedir la llicencia d'obres atorgada el 19 de desembre de 2017 (02-2017LL41986); CONCEDIR al 
Servei Catala de la Salut (S5800006H) la bonificació del 70% sobre la quota de l'lmpost de 
construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referencia, dona! que s'ajusten a alió 
E)stablert en l'article 7 de l'esmentada Ordenanva Fiscal 2.1, ates que es tracta d'una obra d'interés i 
utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, executada en terreny qualificat com equipament i 
promoguda per una entitat de caracter públic; i DONAR-N E trasllat a L'lnstitut Municipal d'Hisenda als 
efectes pertinents. 

5.- (02-2018CD19089) ACORDAR la declaració d'especial interés i utilitat municipal de les obres de reforma 
interior en locals consistents en la remodelació deis espais de radioterapia i búnker accelerador lineal de 
6 mv, ubicats al pavelló 9 i interpavelló 7-9, planta O, realitzades a l'edifici situat al l'adreva del Carrer 
Villarroel170, emparades per l'admissió del Comunica! d'Obres 02-2018CD19089 en data de 15 de maig 
de 2018; CONCEDIR a !'Hospital Clínic de Barcelona (Q-0802070-C) la bonificació del 70% sobre la 
quota de l'lmpost de Construccions, lnstal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades, 
dona! que s'ajusten a alió establert en l'article 7 de la Ordenanva Fiscal 2.1 per a l'exercici 2018, ates 
que es tracta d'unes obres d'interés i utilitat municipal, destinades a equipament comunitari, executades 
en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de caracter públic; NOTIFICAR a 
l'interessat i DONAR-NE trasllat a L'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

6.- (H124-2017-0003/04-2017-LL50163) DECLARAR d'especial interés i utilitat municipal el projecte de 
conservació i manteniment de !'actual sistema d'il·luminació exterior del pare ubica! al recinte de la 
Maternitat per mitja de la substitució de baculs i Iluminarles exteriors, autoritzat mitjanvant la llicéncia 04-
2017LL50163 i de conformitat amb l'article 7 de I'Ordenanga Fiscal2.1 reguladora de I'ICIO; CONCEDIR 
a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l'lmpost de Construccions, 
lnstal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicéncia, amb núm. de rebut: LV-2017-3-24-
02060469, essent la quota integra de 8.703,45 euros, i aplican! la bonificació· del 70% (6.092,41 euros), 
la quota líquida exigible és de 2.611,04 euros, la qual ha esta! pagada el dia 1 de febrer de 2018; dona! 
que s'ajusta a alió establert en l'article 7é de l'esmentada ordenan9a, en tant que les obres es duen a 
terme en un equipament comunitari d'ambit metropolita (clau 7c), per part d'una entitat de caracter públic; 
i DONAR-N E trasllat a l'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

7.- (05-2017LL64982) ACORDAR la declaració d'interés públic i utilitat municipal de les obres realitzades a 
!'empara de la llicéncia atorgada a l'expedient 05-2017LL64982, consistents en la rehabilitació de la 
coberta, de tres favanes (sud, es! o oest), i de les jardineres del mur d'alineació de l'edifici d'habitatge 
inclós en el cataleg de Patrimoni Arquitectónic, amb nivell de protecció individual "C", ubica! a la carretera 
de les Aigües 149, perqué les esmentades obres reporten beneficis objectius a la Ciutat i acompleixen 
una indiscutible funció social i, de conformitat amb I'Ordenanva Fiscal 2.1 vigent l'any 2018. CONCEDIR 
al Sr. Pere Carreras de Nadal, la bonificació del 35% de la quota de l'lmpost de Construccions, 
lnstal·lacions i Obres merita! per la realització de les esmentades obres ates que, segons es desprén 
deis antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes obres s'ajusten a alió establert en 
l'article 7é de l'esmentada ordenanva fiscal, en afectar a un edifici urbanlsticament protegit amb nivell 
"C", segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectónic; essent la quota total de I'ICIO de 
2.987,55 euros, resultan! exigible un cop aplicada la bonificació del 35% la quota de 1.941,91 euros, la 
qual consta ja ha esta! abonada per l'interessat; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de 
l'obra que resulti de la inspecció final de !'obra i DONAR-NE trasllat a l'lnstitut Municipal d'Hisenda als 
efectes pertinents. 
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8.- (10-2018CD33395) DECLARAR d'especial interés o utilitat municipal les obres de reforma de l'immoble 
ubica! al carrer Vi llena 1 *11, titularitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que han esta! objecte del 
comunica! diferit 10-2018CD33395; CONCEDIR a la UPF la bonificació del 70% sobre la quota de 
l'lmpost de Construccions, lnstal·lacions i Obres en relació a les obres referides; donat que resulta 
proceden! d'acord amb alió que estableix l'article 7é de I'Ordenanga Fiscal 2.1 ., en tan! que les obres es 
realitzen per una entitat sense anim de lucre, en sol qualificat d'equipaments i pera realitzar obres en un 
equipament destina! a la docencia que s'inclou dins deis esmentats a l'article 212 de les NUPGM. 
DONAR trasllat del present acord a l'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

9.- (10-2013LL44125 i 10-2013LL44126) DECLARAR d'especial interés públic i utilitat municipal les obres 
per rehabilitació d'habitatges socials, consistents en reparació de murs i sastres del soterrani i planta 
baixa, autoritzades per les !licencies municipals 1 0-2013LL44125 i 1 0-2013LL44126, que van ser 
respectivament realitz~des als immobles ubicats al carrer Huelva 72*7 4 Dreta i al Huelva 63*65 
Esquerra; CONCEDIR a I'Agéncia d'Habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de 
l'lmpost de Construccions, lnstal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades; 
dona! que resulta proceden! d'acord amb all6 que estableix l'article 7é de I'Ordenanga Fiscal2. 1 ., en tant 
que les obres van adregades al compliment del Pla d'habitatge de Barcelona 2008 -2016 i es realitzen 
per un organisme públic en un immoble d'habitatges socials; i DONAR trasllat d'aquest acord a l'lnstitut 
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

10.- (20180334) APROVAR el Conveni de finangament del sistema de transport públic pera l'any 2018 entre 
I'Ajuntament de Barcelona i I'Autoritat del Transport Metropolita de l'area de Barcelona (ATM) en 
execució del Pla Marc 2014-2031, ratifican! els Acords adoptats als 6rgans de govern de I'ATM que 
s'especifiquen a !'informe de la Gerencia Adjunta de. Mobilitat i lnfraestructures de 28 de setembre de 
2018; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa per un import de 45.198.159,36 euros a favor de 
I'Autoritat del Transport Metropolita- Consorci pera la coordinació del sistema metropolita de transport 
públic de l'area de Barcelona, amb NIF P58900491, corresponent a l'import restan! de l'aportació de 
I'Ajuntament de Barcelona a I'ATM de 157.586.988,29 euros, pel finangament del servei de transport 
públic pera l'any 2018, d'acord amb aquest conveni i amb el Pla Marc de finangament 2014-2031; 
FACULTAR el gerent d'Ecologia Urbana pera la signatura del conveni; NOTIFICAR el present acord a 
I'Autoritat del Transport Metropolita; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de conformitat amb el 
previst perla Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern. 

11.- (18 SD 0176 PO) APROVAR inicialment, el Projecte executiu del dip6sit de regulació d'aigües pluvials de 
rambla Prim, d'iniciativa municipal promogut per Barcelona Cicle de I'Aigua, SA; d'acord amb !'Informe 
Técnic del Projecte (ITP amb qualificació B), de 18 de desembre de 2017, i amb !'informe d'Auditoria, d'1 
de julio! de 2018, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reprodu'its, 
amb pressupost de 43.965.775,82 euros, el21% de l'impost del valor Afegit (IV A) inc16s d'acord amb alió 
que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de régim local de Catalunya. SOTMETRE'L a informació pública duran! un termini de 
!renta dies habils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona (BOPB) i en un deis diaris de més circulació de Catalunya, termini duran! el qual 
es podra examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependéncies 
interessades en aquest procediment. 
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Par! d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup: 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracíons de Grup que es transcríuen a contínuació tenen 
natura/esa d'actes d'impuls po/ític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurldics com a acles 
admínístratíus resolutorís. 

Del Grup Municipal de Cs: 

12.- (M151919822) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern presentí en un 
termini maxim de tres mesas un pla d'actuació amb accions concretes per millorar la qualitat del servei 
d'autobusos ·de transport públic. Aquest pla ha d'analitzar com a minim les problematiques següents: -
Les reclamacions de les entitats ve'inals i deis usuaris en general. - Les freqüéncies de pas reals de les 
diferents línies. - La saturació de pas~atgers en determinades linies. - L'analisi de la velocitat comercial 
deis autobuses i deis temps de trajecte en diverses franges horaries. - Les necessitats de mobilitat 
interna a nivel! de barrí. A partir de l'analisi detalla! es presentara un pla de mesures de millora amb 
actuacions concretes per: - Adequar els recorreguts de les línies conflictives. - Incrementar les 
freqüéncies de pas en els casos en que sigui insuficient. - Reorganitzar l'espai en cal¡;;ada per millorar la 
mobilitat quan es produeixen conflictes entres els diferents tipus de modes de transport, donan! prioritat 
al transport públic. - Incrementar la velocitat mitja deis autobuses i disminuir els temps de recorregut. -
Refor¡;;ar la xarxa d'autobusos de barrí en els trajectes no coberts perla xarxa general. - Millorar el servei 
d'autobusos a la Avinguda Diagonal amb la implementació de la D30, mentre no hi hagi altre mitja de 
transport públic alternatiu. 

Del Grup Municipal d'ERC: 

13.- (M151919867) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a 
presentar les diverses opcions possibles de remodelació pel Mercal d'Horta a nivel! d'avantprojecte, amb 
les premisses de posar en valor l'edifici, conservar-ne les parts protegides per la Modificació del Pla 
Metropolita del Case Antic d'Horta i d'encabir les necessitats deis paradistes. 

Del Grup Municipal del PSC: 

14.- (M151919887) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Instar el govern a desenvolupar 
els treballs técnics pertinents, de la ma de l'lnstitut Municipal de Persones amb Discapacitat i aprofitant 
les imminents obres de renovació del paviment, per dissenyar un itinerari de vianants accessible . 
alternatiu a la fa¡;;ana al passeig Joan de Borbó i al carrer Xucla que faci efectiu el dret a l'accessibilitat 
mantenint la ubicació histórica de les terrasses deis bars i reslílurants (article 11.3 de I'Ordenan¡;;a de 
terrasses) i la 'seva dimensió actual. 2.- Manten ir la dimensió de les terrasses de les places Santa Maria, 
Jacint Reventós i Ramon Berenguer, on el percentatge ocupa! per terrasses duran! 2017 era del 7,06%, 
11,25% i 1,81%, respectivament, i procedir a la renovació automatica de les llicéncies afectades (article 
49.1) en les mateixes condicions d'ocupació que les anteriors (dlsposició transitoria quarta). 

Del Grup Municipal del PP: 

15.- (M151919881) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal a 1. 
Desenvolupar els treballs técnics pertinents, de la ma de l'lnstitut Municipal de Persones amb 
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Discapacitat i aprofitant les imminents obres de renovació del paviment, per dissenyar un itinerari de 
vianants accessible alternatiu a la fa9ana al pg. Joan de Borbó i al carrer Xucla que faci efectiu el dret a 
l'accessibilitat mantenint la ubicació actual i histórica de les terrasses deis bars i restaurants (article 11.3 
de I'Ordenan9a de terrasses). 2. Mantenir la dimensió deis terrasses de les places Santa Maria, Jacint 
Reventós i Ramon Berenguer, on el percentatge ocupa! per terrasses duran! 2017 era del7,06% 11,25% 
i 1 ,81 %, respectivament, i procedir a la reno vació automatica de les llicéncies afectades (article 49.1) en 
les mateixes condicions d'ocupació que les anteriors (disposició transitória quarta). 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 

Ret: Extracte d'acords 
V. 29/10/2018 10:06 

/ 
1 

/ 

S 




