Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2020
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de juliol de 2020
Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord
9. –

(20200401A) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de neteja de pintades
i taques de pintura, eliminació de cartells retirada de pancartes i altres elements
similars de la via pública a la ciutat de Barcelona (2020-2023), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20000953, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base
de licitació de 13.751.686,18 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris
i un valor estimat de 19.212.815,34 euros; 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 pressupost net 12.501.532,89 euros i import
de l'IVA d'1.250.153,29 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.844.534,08 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502, un
import (IVA inclòs) de 4.555.832,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502, un import (IVA inclòs) de 4.585.663,53
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22732/16311 0502, un import (IVA inclòs) de 765.655,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual.

10. –

(01-2014LL71427) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres de reforma i ampliació de l’edifici existent, amb 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 (Palau Castell de
Ponç), consistents en la reforma del local 1, a on es trasllada la Xocolateria Fargas, el
trasllat del mobiliari i dels elements ornamentals de l’antiga Filatèlia Monge al nou
vestíbul d’accés al nucli d’escala, l’eliminació de la torrassa i dels elements protegits de
l’edifici original, i ampliació de les plantes segona, tercera i quarta per destinar-lo a ús
comercial i nova façana amb restauració dels tancaments i de la decoració exterior, a
la finca ubicada al carrer Pi 16 amb cantonada amb el carrer Boters 2 i, de conformitat
amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2015. CONCEDIR a CASACUBERTA VILLAMIL SL,
representada per Fernando Casacuberta Villamil, una bonificació, sol·licitada el 2
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d’agost de 2017, del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i
obres generada per l’emissió del decret de concessió de la llicència de les obres a
realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B carrer Pi 16
amb cantonada amb el carrer Boters 2, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2
de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia.
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal•lacions, construccions i obres que
ascendeix a 83.750 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una
bonificació de 41.875 euros, quedant només obligat a pagar 41.875 euros per aquest
concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
11. –

(01-2015LL62664) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en la divisió dels habitatges dels PPral-1 i PPral-2
(obtenint: PPral-1A, amb una superfície útil de 60,27 m2, PPral-1B, amb una superfície
útil de 69,31 m2, PPral-2, amb una superfície útil de 93,73 m2) i de l’habitatge P2-2
(obtenint: P2-2A, amb una superfície útil de 61,16m2, i P2-2B, amb una superfície útil
de 50,15m2) en un edifici de PB+PPral+3PP protegit amb nivell C, ubicat al carrer Junta
de Comerç 15, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016.
CONCEDIR a SOLAYME S.L, una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal•lacions i obres generada per l’emissió del decret de concessió de
la llicència de les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de
protecció C, a C/Junta de Comerç 15, 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. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal•lacions, construccions i
obres que ascendeix a 4.534,84 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa
una bonificació de 1.587,19 euros, quedant només obligat a pagar 2.947,65 euros per
aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

12. –

(01-2017CD31829) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la neteja i el manteniment de la pintura del Saló dels miralls i a
l’espai de l’escalinata imperial del Gran Teatre del Liceu a la finca ubicada a la Rambla
63 que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció A, 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 2017. CONCEDIR a Consorci del Gran Teatre del
Liceu, representat per Susana Expósito, una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat
diferit per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de
protecció A ubicada a la Rambla 63, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia.
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
ascendeix a 3.140,39 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una
bonificació de 2.983,37 euros, quedant només obligat a pagar 157,02 euros per aquest
concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

13. –

(01-2017CD33899) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la reforma interior de les oficines de gestió i direcció de l’edifici a
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la planta 0 del Gran Teatre Liceu a la finca ubicada a la Rambla 51-59 que es tracta
d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció A, 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 2017. CONCEDIR a Fundació del Gran Teatre del
Liceu, representada per Susana Expósito, una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat
diferit per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de
protecció “A”, ubicat a la Rambla 51-59, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva
quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i
obres que ascendeix a 4.522,50 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa
una bonificació de 4.296,37 euros, quedant només obligat a pagar 226,13 euros per
aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
14. –

(01-2017CD54433) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en operacions de rehabilitació d’habitatge sense afectar a
l’estructura de l’edifici a la finca ubicada al Passeig Pujades 2, principal-1ª, 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 2017. CONCEDIR a EUSSIONS GESTION SL,
representat per JUAN RAMON FREIRE VENEGAS, una bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del
comunicat diferit per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb
nivell de protecció B al Passeig Pujades 2, principal-1ª, atès que s’ajusta a l’establert a
l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la
seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 1.135,65 euros, es redueix en un 50%, la qual
cosa representa una bonificació de 567,82 euros, quedant només obligat a pagar
567,83 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda
als efectes pertinents.

15. –

(01-2019CD03473) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en el condicionament de l’arxiu de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, al carrer Carme 45, qualificat com a un bé d’interès cultural pel
Decret del 2 de març de 1951, BOE de 16 de març de 1951, registrat amb el codi: 511228, i urbanísticament protegit (nivell de protecció A segons Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1.
per a l’any 2019. CONCEDIR a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,
representada per Queralt Tres Anton, una bonificació del 95% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 9 de
mag de 2019 amb número 01-2019CD03473 per a la realització de les obres en un
edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, al carrer Carme 45, 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. D’aquesta manera la quota de l’Impost
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sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.404,98 euros, es redueix
en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 2.284,73 euros, quedant només
obligat a pagar 120,25 euros per aquest concepte. Atès que consta liquidació per
l’import de 2.154,05 euros, correspon la devolució de 2.033,80 euros. DONAR
TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
16. –

(01-2019CD02747) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en l’adequació de la paret mitgera entre la finca del carrer
Trafalgar 26 i carrer Ortigosa 14-16, rehabilitació de la paret mitgera que es realitza
dintre del perímetre que pertany a la finca situada al carrer Trafalgar 26 amb
qualificació urbanística 12d, dins del PERI BA 189 i urbanísticament protegit (nivell de
protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a LAEBON SAU,
representat per Raúl Segors Montplet, una bonificació del 35% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal•lacions i obres, meritada pel comunicat diferit de 12
de febrer de 2019 amb número 01-2019CD02747, per a la realització de les obres en
un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, al carrer Ortigosa, 14-16,
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. D’aquesta manera la quota de
l’Impost sobre instal•lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.571,48 euros, es
redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 550,02 euros, quedant
només obligat a pagar 1.021,46 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

17. –

(01-2019CD05696) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar, al carrer Sant Pau 99, consistents en la neteja dels paraments
interiors de pedra i consolidació dels junts dels carreus en un edifici urbanísticament
protegit (nivell de protecció A segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1, per a l’any 2019.
CONCEDIR a l’Arquebisbat de Barcelona, representat per Pere Sabater Samso, una
bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
meritada pel comunicat diferit de 19 de febrer de 2019 amb número 01-2019CD05696
per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de
protecció A, al carrer Sant Pau 99, 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.
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
ascendeix a 3.541,85 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa representa una
bonificació de 3.364,76 euros, quedant només obligat a pagar 177,09 euros per aquest
concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

18. –

(01-2019CD20823) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres interiors en locals que afecten puntualment l’estructura de l’edifici del carrer
Rambla 124, actuació en un edifici amb qualificació urbanística 12b, dins del PGM i
urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any
2019. CONCEDIR a BCN Via Central Project SLU, representada pel Sr. Jordi Bono Cruz,
una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
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obres meritada pel comunicat diferit de 27 de maig de 2019 amb número 012019CD20823 per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local
amb nivell de protecció C, al carrer Rambla 124, 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. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i
obres que ascendeix a 8.788,02 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa
una bonificació de 3.075,81 euros, quedant només obligat a pagar 5.712,21 euros per
aquest concepte. Atès que consta liquidació per l’import de 8.375 euros, correspon la
devolució de 2.662,79 euros. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
19. –

(01-2019CD26275) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en la reforma de l’antiga sala d’actes de la planta primera
de l’edifici Arts Santa Mónica per a noves oficines del Departament de Cultura de la
Generalitat, al carrer Rambla 7, edifici sense afectació estructural, ni façana, ni
estructura, i urbanísticament protegit (nivell de protecció A segons Llei 9/1993, de 30
de setembre, del patrimoni cultural català) (identificador 455). i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a la Generalitat de Catalunya,
representada per Josep Girabal Ros, una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 25 de
setembre de 2019 amb número 01-2019CD26275 per a la realització de les obres en
un edifici catalogat d’interès nacional amb nivell de protecció A, al carrer Rambla 7,
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. D’aquesta manera la quota de
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 4.079,11 euros, es
redueix en un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 3.875,15 euros, quedant
només obligat a pagar 203,96 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

20. –

(01-2019CD35496) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en la realització d’obres destinades a la reforma d’un local
per adaptar-lo a un centre religiós i promogudes directament per una entitat sense
ànim de lucre, al carrer Lluna 11. CONCEDIR a Centro Islámico del Raval de Barcelona,
representat per Ramon Pou Balagué, una bonificació del 65% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 5 de
desembre de 2019 amb número 01-2019CD35496 per a la realització de les obres
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, el Centro Islámico del Raval de
Barcelona, al carrer Lluna 11, per la reforma d’un local per adaptar-lo a un centre
religiós, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1 A1.2 de l’esmentada Ordenança,
en relació amb 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 426,26, es
redueix en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 277,07 euros, quedant
només obligat a pagar 149,19 euros. Atès que consta liquidació per l’import de 246,16
euros, correspon la devolució de 96,97 euros. DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

21. –

(01-2019CD49402) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
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obres interiors en habitatge del carrer Sant Pere Més Baix, 15, P02 3 sense afectar
l’estructura de l’edifici, edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019.CONCEDIR al Sr. Josep Maria Sabadell Riera, en
nom i representació de Carmen Pons Riera, una bonificació del 35% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 13
de novembre de 2019 amb número 01-2019CD49402 per a la realització de les obres,
al carrer Sant Pere Més Baix, 15, P02 3, en un edifici catalogat d’interès local amb nivell
de protecció C, 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. D’aquesta
manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a
779,98 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 272,99
euros, quedant només obligat a pagar 506,99 euros per aquest concepte. Atès que
consta liquidació per l’import de 588,89 euros, correspon la devolució de 81,90 euros.
DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
22. –

(01-2017LL18014) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en actuacions de reforma interior –nova ubicació de l’escala
d’emergència i enderroc d’un envà interior- i actuació en la façana –recuperació d’una
obertura i eliminació d’un moble afegit sobre la façana- en una entitat situada en la
planta baixa i principal d’un edifici en cantonada amb qualificació urbanística 12b i
protegit amb un nivell B (id.827), en el carrer Portaferrissa 25-25bis. CONCEDIR a
Casacuberta Villamil, SL una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal•lacions i obres generada per l’atorgament de la llicència d’obres a
realitzar al carrer Portaferrissa 25-25bis, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.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 441,63 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una
bonificació de 220,81 euros, quedant només obligat a pagar 220,82 euros per aquest
concepte. DONAR trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

23. –

(01-2019LL46711) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres a realitzar consistents en la rehabilitació de cobertes, amb treballs verticals, en
edifici ubicat al carrer de Méndez Núñez 14, amb qualificació urbanística 12d zona casc
antic perimetral, inclòs en el PERI del Sector Oriental, catalogat amb nivell C i inclòs al
Conjunt C dels carrers Méndez Núñez, Pg. Lluí Companys, Ptge. Hort dels Velluters,
Lluís el Piadós, Ptge. Sant Benet i Trafalgar i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal
2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR al Sr. Francisco Javier Olans Lugones, en nom i
representació de la Comunitat de Propietaris Méndez Núñez 14, una bonificació del
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la
llicència d'obres atorgada pel Regidor del Districte el 22 de gener de 2019 (expedient
núm. 01-2019LL46711) per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès
local amb nivell de protecció C, al carrer Méndez Núñez 14, atès que s’ajusta a
l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.398,82 euros, es redueix en un
35%, la qual cosa representa una bonificació de 489,59 euros, quedant només obligat
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a pagar 909,23 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
24. –

(02-2019CD02653) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les
obres de reforma interior de la zona de transfusió del recinte de l'Escola Industrial,
sense afectació de l'estructura de l'edifici, realitzades a l'edifici situat a l'adreça del
Carrer Comte d'Urgell 187, emparades per l'admissió del Comunicat diferit d'obres 022019CD02653 de 3 de juliol de 2019; CONCEDIR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(P.0800.000-B) la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades, donat que s'ajusten a
allò establert en l'article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d'unes obres
d'interès i utilitat municipal, destinades a equipament comunitari, executades en
terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic;
NOTIFICAR a l'interessat i DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes
pertinents.

25. –

(01-2016LL34457) ACORDAR LA DECLARACIÓ d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la instal•lació d’ascensor a l’ull de l’escala i rehabilitació dels
elements comuns en un edifici plurifamiliar a la finca ubicada al carrer Carme 31, 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 2016. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del
carrer Carme 31, representada pel el Sr. Sergi Ventosa Hernández, 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”, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva
quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal•lacions, construccions i
obres que ascendeix a 4.057,03 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa representa
una bonificació de 2.028,51 euros, quedant només obligat a pagar 2.028,52 euros per
aquest concepte. DONAR TRASLLAT 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 Esquerra Republicana:
26. –

(M1923/1155) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1) Donar compliment al Pla Litoral i als seus objectius per tal de convertir el litoral
barceloní en un àmbit més habitable, sostenible i arrelat. 2) Aturar la subhasta del 19
d'octubre del 2020 que comprén un total de 26 lots que corresponen als locals del
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front marítim. 3) Negociar amb l'Estat per tal que cedeixi la cessió dels immobles i/o
solars que s'han declarat de no interès públic, tant en la cessió C-1004 o en altres. 4)
Realitzar un estudi econòmic que contingui els cost i les despeses derivades de la
construcció, inversions, serveis, rehabilitacions i manteniment realitzades per part de
l'Ajuntament a tots els immobles, locals, solars i espais compresos dins de la concessió
C-1004. 5) Publicar l'agenda de negociació entre l'Ajuntament i l'Estat per a la
concessió C-1004. 6) Reivindicar el dret de l'Ajuntament de Barcelona com a
concessionari real de la concessió C-1004 per la via legal.
Del Grup Municipal Ciutadans:
28. –

(M1923/1158) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que aquesta comissió insti el govern de la ciutat, en compliment de les competències
que li atorga la llei 5/2020 i el decret 75/2020, a presentar en el termini de tres mesos
l'esborrany d'una nova ordenança d'habitatges d'ús turístic i llars compartides, que
incorpori requisits particulars, com limitacions temporals i períodes màxims de
vigència de les noves habilitacions, així com totes aquelles condicions que siguin
necessàries per garantir la seguretat jurídica i la convivència ciutadana, juntament amb
els procediments sancionadors i de restabliment de la legalitat en cas d'incompliment.
Del Grup Municipal Partit Popular:

29. –

(M1923/1163) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Instar el Govern Municipal, en col·laboració amb Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) a que instal·li dispensadors de gel hidroalcohòlic a tota la xarxa de
bus i estacions de Metro de la ciutat.

EL SECRETARI GENERAL
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