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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JUNY DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de maig de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

8. – (01-2020CD16995) ACORDAR la declaració d'interès especial i utilitat municipal de les 
obres destinades al condicionament d'espais interiors existents, amb l'objectiu de 
canviar l'ús actual de sala de visites i biblioteca, a oficines judicials, al Passeig Lluís 
Companys 14-16, i urbanísticament protegit (nivell de protecció B 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 2020. CONCEDIR al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, representat per la Sra. Teresa Vidal i Bosch, una bonificació del 50% sobre la 
quota de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit 
de 16 de juny de 2020 amb número 01-2020CD16995, per a la realització de les obres 
en un edifici catalogat d'interès local amb nivell de protecció B, al Passeig Lluís 
Companys 14-16, atès que s'ajusta a l'establert a l'article 7è.1.B2 de l'esmentada 
Ordenança, en relació amb l'aplicació de la bonificació i la seva quantia. DONAR trasllat 
a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (01-2017LL10734) ACORDAR la declaració d'interès especial i utilitat municipal de les 
obres consistents en la unió i reforma interior dels habitatges 3er, 1a i 3er 2a (4a 
alçada), del carrer Nou de la Rambla, 1-3; resultant un sol habitatge de 114m2 útils i 
128,68m2 construïts sense augment de volum, modificant la distribució interior, 
realitzant l'enderroc de parets i estintolaments sense afectar l'estructura de l'edifici, i 
urbanísticament protegit (nivell de protecció B 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 
2017. CONCEDIR a Linda Isabella Hendrik Debeuckelaer, representada pel Sr. Jordi Vila 
Santamaria, una bonificació del 50% sobre la quota de l'Impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada per l'emissió del decret de concessió sobre les obres en 
un edifici catalogat d'interès local amb nivell de protecció B, al carrer Nou de la Rambla 
1, atès que s'ajusta a l'establert a l'article 7è.1.B2 de l'esmentada Ordenança, en 
relació amb l'aplicació de la bonificació i la seva quantia. DONAR trasllat a l'Institut 
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (04-2019LL40689) DECLARAR d'especial interès i utilitat municipal el projecte per a la 
remodelació de la Unitat de Salut Mental de Perinatal ubicada al carrer Dr. Salvador 
Cardenal, núm. 2-6, autoritzat mitjançant la llicència 04-2019LL40689 i de conformitat 
amb l'article 7 de l'Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l'ICIO; CONCEDIR a l'Hospital 
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Clínic de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, la bonificació de la qual 
ascendeix la quantitat de 11.539,78 euros i RETORNAR a l'Hospital Clínic de Barcelona 
la quantitat de 5129,97 euros respecte del rebut núm: LV202031355178938, atès que 
essent la quota íntegra de 14.657,036 euros, i aplicant la bonificació del 70% 
(10.259,925 euros), la quota líquida exigible és de 4.397,11 euros i no els 9527,08 
euros abonats en el rebut pagat el dia 14/07/2020; donat que s'ajusta a allò establert 
en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que les obres es duen a terme en un 
equipament comunitari d'àmbit metropolità (clau 7c), per part d'una entitat de 
caràcter públic; i DONAR trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.

11. – (04-2019LL49140) DECLARAR d'especial interès i utilitat municipal el projecte per a la 
substitució d'un grup electrogen i actuacions de millora de l'àrea de residus a l'edifici 
Casa Maternitat, Pavelló Blau, actual Hospital Clínic de Barcelona, ubicat al carrer Dr. 
Salvador Cardenal, núm. 2-6, autoritzat mitjançant la llicència 04-2019LL49140 i de 
conformitat amb l'article 7 de l'Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l'ICIO; CONCEDIR a 
Hospital Clínic de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, la 
bonificació de la qual ascendeix la quantitat de 11.539,78 euros i RETORNAR a 
l'Hospital Clínic de Barcelona la quantitat de 5769,89 euros respecte del rebut núm: 
LV202031455183272, atès que essent la quota íntegra de 16.485,40 euros, i aplicant la 
bonificació del 70% (11.539,78 euros), la quota líquida exigible és de 4.945,62 euros i 
no els 10.715,51 euros abonats en el rebut pagat el dia 17/07/2020; donat que s'ajusta 
a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que les obres es duen 
a terme en un equipament comunitari d'àmbit metropolità (clau 7c), per part d'una 
entitat de caràcter públic; i DONAR trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents.

12. – (05-202024084) DENEGAR a la Sra. Ana Belen Cardaba Martínez la bonificació del 50% 
sobre la quota de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la 
concessió del comunicat diferit emès el 30 de juny de 2020 a l'expedient 05-
2020CD24084 per les obres de obres de reforma interior de l'habitatge ubicat al pis 
entresol 4ª de la finca del carrer Teodora Lamadrid número 43,, donat que no s'ajusten 
a allò establert a l'article 7è.1. B) b.2 de l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2020, atès 
que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, tot i que reconeix amb 
nivell de protecció arquitectònic "B" l'entorn de l'edifici en el qual es realitzen les 
esmentades obres pel fet de que existeix un edifici contigu que si està protegit 
individualment, no estableix respecte de dit edifici un reconeixement de protecció a 
títol individual i, en conseqüència, no poden ser considerades d'especial interès als 
efectes de concessió de la bonificació de l'ICIO. DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (05-2020CD27950) DENEGAR a Fundació Privada Eina la bonificació del 65% sobre la 
quota de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió 
del comunicat diferit emès el 27 de juliol de 2020 a l'expedient 05-2020CD27950 per a 
les obres de rehabilitació de les edificacions ubicades a la finca del carrer Bosc núm.2, 
amb afectació parcial de l'estructura sense canvi de l'ús principal, amb actuació a 
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façana, bastides, ponts penjants i similars, i l'instal·lació del rètol identificador de 
l'establiment en el qual es desenvolupa l'activitat d'escola universitària, donat que no 
s'ajusten a allò establert a l'article 7è apartat primer de l'Ordenança fiscal 2.1, 
reguladora de l'ICIO, en tant que les obres, si bé són promogudes per una entitat sense 
ànim de lucre, no s'executen en un equipament comunitari dels contemplats a l'article 
212è de les NU del PGM, sinó que dita parcel·la té la qualificació 
urbanística d'edificació aïllada Subzona Unifamiliar VIII (clau 20a/11), i no existeix un 
planejament derivat que sols admeti l'ús d'equipament i, en conseqüència, no poden 
ser considerades d'especial interès als efectes de concessió de la bonificació de l'ICIO. 
DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

14. – (05-2020CD33920) DENEGAR a la Sra. Ana Belen Cardaba Martínezla bonificació del 
50% sobre la quota de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada 
per la concessió del comunicat diferit emès el 16 de setembre de 2020 a l'expedient 
05-2020CD33920, per les obres de substitució de les obertures exteriors que donen a la 
façana principal de l'habitatge ubicat a la planta entresol, porta 4, de la finca del carrer 
Teodora Lamadrid número 43, donat que no s'ajusten a allò establert a l'article 7è.1. B) 
b.2 de l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2020, atès que tot i que el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic reconeix amb nivell de protecció arquitectònic 
"B" l'entorn de l'edifici en el qual es realitzen les esmentades obres pel fet de que 
existeix un edifici contigu que si està protegit individualment, no estableix respecte de 
dit edifici un reconeixement de protecció a títol individual i, en conseqüència, no 
poden ser considerades d'especial interès als efectes de concessió de la bonificació de 
l'ICIO. DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

15. – (05-2021CD01657) DENEGAR a Fundació Privada Eina la bonificació del 65% sobre la 
quota de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió 
del comunicat diferit emès el 27 d'abril de 2021 a l'expedient 05-2021CD01657 per a 
les obres de rehabilitació de les edificacions ubicades a la finca del carrer Bosc núm.2, 
amb afectació puntual de l'estructura, actuació a façana i instal·lació del rètol 
identificador de l'establiment en el qual es desenvolupa l'activitat d'escola 
universitària, donat que no s'ajusten a allò establert a l'article 7è apartat primer de 
l'Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l'ICIO, en tant que les obres, si bé són 
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, no s'executen en un equipament 
comunitari dels contemplats a l'article 212è de les NU del PGM , sinó que dita parcel·la 
té la qualificació urbanística d'edificació aïllada Subzona Unifamiliar VIII (clau 20a/11), i 
no existeix un planejament derivat que sols admeti l'ús d'equipament i, en 
conseqüència, no poden ser considerades d'especial interès als efectes de concessió de 
la bonificació de l'ICIO. DONAR-NE trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

16. – (05-2020CD41868) ACORDAR la declaració d'interès especial o utilitat municipal de les 
obres de reforma interior de l'edificació ubicat a la finca de l'avinguda del Tibidabo 14-
16 consistents en el reforç puntual de l'estructura; la renovació i ignifugat del forjat; 
l'actuació puntual de redistribució de vestidors i renovació de portes en l'escala 
principal per millorar les condicions d'evacuació, que es realitzen a l'empara del 
comunicat emès a l'expedient 05-2020CD41868, perquè les esmentades obres 
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reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de 
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2020, CONCEDIR a la Fundació 
Herminio Tudela, entitat identificada amb NIF G08808073, la bonificació del 35% de la 
quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de 
les esmentades obres atès que, segons es desprèn dels antecedents que obren en 
aquesta Administració, aquestes obres s'ajusten a allò establert en l'article 7è de 
l'esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb 
nivell "C", segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l'obra que resulti de la inspecció final de 
l'obra i DONAR trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

17. – (05-2020CI52083) ACORDAR la declaració¿ d'interès especial o utilitat municipal de les 
obres de reforma interior de les plantes baixa i soterrani -1 de l'edifici ubicat al carrer 
Marques de Vilallonga 16-22, en les quals es desenvolupa l'activitat de consulta de 
neurocirugía de la Clínica Teknon, emparades pel comunicat immediat d'obres emes el 
15 de desembre de 2020 (expedient 05-2020CI52083), perquè les esmentades obres 
reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en 
conseqüència, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2020, CONCEDIR 
a IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U., titular de la Clínica Teknon, entitat identificada 
amb NIF B87324844, la bonificació del 35% sobre la quota de l'Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que 
s'ajusten a allò establert en l'article 7è.1..A). A.1, de l'esmentada Ordenança, atès que 
són promogudes per una entitat de caràcter privat, es realitzen en terrenys qualificats 
d'equipaments (clau 7a) i es tracta d'un equipament sanitari.; 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. 

18. – (05-2020LL11966) ACORDAR la declaració¿ municipal d'interès especial o utilitat 
municipal de les obres de d'ampliació i reforma de l'escola Frederic Mistral - Tècnic 
Eulàlia realitzades a l'immoble ubicat al passeig de Reina Elisenda de Montcada 20 -22 
en el qual es desenvolupa l'activitat de centre educatiu, emparades per la Llicència 
d'Obres atorgada pel regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi el 9 de juliol de 2020 -
expedient 05-2020LL11966-, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius 
a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de 
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 vigent l'any 2020, CONCEDIR a Fundació 
Privada Collserola, entitat identificada amb NIF G60782448, 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.; 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. 

19. – (05-2021CD05256) ACORDAR la declaració d'interès especial o utilitat municipal de les 
obres de reforma interior de l'habitatge ubicat al carrer Camp d'en Vidal 16, Pis:P01 
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Porta: A, sense afectar l'estructura de l'edifici, que es realitzen a l'empara del 
comunicat emès a l'expedient 05-2021CD05256, 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 2021, CONCEDIR al Sr. Yago Oliva 
Tauler, la bonificació del 95% de la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, segons es desprèn 
dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes obres s'ajusten a allò 
establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança fiscal, en afectar a un habitatge de 
l'edifici del carrer Camp d'en Vidal 16, el qual es troba inclòs al catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic amb nivell de protecció A: Béns culturals d'interès nacional; APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l'obra que resulti de la inspecció final de 
l'obra i DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Sant Martí

20. – (10BC 2021/067) APROVAR el Projecte Modificat núm. 2 del projecte Refós dels túnels 
viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrer Badajoz i Castillejos. Separata d'obra civil 
Lot 3, d'iniciativa municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; i d'acord amb 
l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica 
d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el 
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 10.740.137,85 euros, el 21% 
d'IVA inclòs, import resultant de sumar al preu del contracte originari [9.322.239,68 
euros, IVA inclòs], el contracte modificat 1 per a la millora del terreny [919.108,18 
euros, IVA inclòs] i l'import de les modificacions proposades 498.789,99 euros, IVA 
inclòs, representant el 15,21% d'increment sobre el contracte originari, que a grans 
trets consisteixen en l'increment del nombre de moviments del carro d'encofrat, 
aplicació de mesures de prevenció COVID-19, manteniment calçades i alteració 
planificació contravoltes; cal addicionar als presents contractes el relatiu al modificat 
per a l'execució del reforç del túnel de la L1 de metro [940.707,49 euros, IVA inclòs] 
ascendint així el total adjudicat, en el cas de ser executat pel mateix contractista, a 
11.680.845,34 euros i que en relació a la totalitat del projecte aprovat definitivament 
per la Comissió d'Ecologia Urbana i Mobilitat, en sessió del dia 17 de gener de 2018 
(amb un Pressupost pel Coneixement de l'Administració (PCA) 149.267.647,78 euros el 
21% d'IVA), suposa un increment acumulat del 7,97% sobre el Pressupost d'Execució 
per Contracte (PEC); i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona. 

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.
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/2214) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que, amb l'objectiu de millorar el percentatge de recollida selectiva de residus i 
consolidar sistema 'porta a porta', el govern municipal es comprometi a: PRIMER.-
Reprendre el procés de participació i informació sobre el porta a porta, amb l'objectiu 
de seguir divulgant els beneficis ambientals i econòmics per a la ciutat, així com les 
condicions: Xip, tipus de bosses, horaris, vehicles itinerants, etc. SEGON.- Flexibilitzar 
els horaris de recollida, adaptant-los al màxim a les necessitats del veïnat i del comerç. 
TERCER.- Impulsar els bujols comunitaris als àmbits amb més densitat de població, per 
tal d'evitar l'acumulació de deixalles a l'espai públic, garantint una millor netedat i 
salubritat d'aquest. QUART.- Incorporar la perspectiva de les persones amb diversitat 
funcional, tenint en compte que la trama urbana del poble de Sant Andreu es 
caracteritza per uns carrers amb voreres estretes i la implantació del porta a porta 
dificulta encara més l'accessibilitat d'aquest col·lectiu. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/2236) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a respectar el marc general que promou el decret 75/2020, del 4 
d'agost, de Turisme de Catalunya, i que autoritzi les llars compartides, dins d'un marc 
normatiu adequat i exigent dissenyat conjuntament amb les diferents associacions 
d'amfitrions i d'altres actors implicats. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

24. – (M1923/2227) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern municipal a crear "l'Observatori internacional de ciutats mediterrànies contra 
el canvi climàtic", ubicat al castell de Montjuïc, per a la col·laboració entre ciutats 
mediterrànies i amb la comunitat científica i tècnica, així com amb el sector privat. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Ciutadans:

25. – (M1923/2229) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a promoure i impulsar davant les institucions competents els 
projectes per accelerar la remodelació de l'estació de metro de la línia 4 de Ciutadella-
Vila Olímpica, garantint a més de la seva accessibilitat, millores que augmentin la 
capacitat de les sortides i reparteixin els fluxos i la mobilitat al barri.



CCM 6/21 Ecologia2 7/7

EL SECRETARI GENERAL
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