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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, sessió
de 16 de novembre de 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 19 d'octubre de 2021
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
23. (06-2020LL07418) Declarar d'especial interès i utilitat municipal les obres realitzades per
Herederos de Jose Artes de Arcos, SL a l'empara de la llicència d'obres majors núm.
expedient 06-2020LL07418, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia el 16/07/2020, per
a la realització de les següents actuacions: (i) Actuació en façanes - O-3f1; i (ii) Bastides,
ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública O-3m1, a l'emplaçament carrer Venus, 8-10, de conformitat amb l'article 7è apartat 1 de
l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2020 reguladora de l'ICIO. Concedir a Herederos de Jose Artes
de Arcos, SL una bonificació del 35% de la quota de l'Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres generada per les obres realitzades, essent l'import abonat per l'ICIO de
288,59 euros (aplicada una bonificació de l'ICIO del 35%) - calculat sobre el pressupost inicial
de l'obra -, donat que es reuneixen les condicions previstes per l'article 7.1.B3 de l'Ordenança
Fiscal 2.1 de l'any 2020, atès que la finca té un nivell de protecció individual de Béns amb
elements d'interès(C). Donar trasllat del present acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als
efectes pertinents. Notificar-lo a la part interessada.
24. (06-2020LL20542) Declarar d'especial interès i utilitat municipal les obres realitzades per
la Comunitat de Propietaris Carrer Montseny, 45 a l'empara de la llicència d'obres majors
núm. expedient 06-2020LL20542, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia en data
18/01/2021, segons projecte tècnic d'actuació en façana i pati interior de l'edifici, amb ús
d'elements auxiliars, en edifici plurifamiliar existent de PB+3, segons projecte identificat amb
IIT: ART-2020-134496013053190P, i les modificacions fetes fins el 15/12/2020, a
l'emplaçament carrer Montseny, 45; de conformitat amb l'article 7è apartat 1 de l'Ordenança
Fiscal 2.1 de l'any 2021 reguladora de l'ICIO. Concedir a la Comunitat de Propietaris Carrer
Montseny, 45 una bonificació del 35% de la quota de l'Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres aplicable sobre el total de la quota de l'impost -calculada sobre el
pressupost inicial de l'obra-, generada per les obres realitzades, essent l'import abonat per
l'ICIO de 805,58 euros (aplicada una bonificació de l'ICIO del 35%); donat que es reuneixen
les condicions previstes per l'article 7.1.B3 de l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2021, atès que
el projecte recull les obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, sobre
edificis urbanísticament protegits (nivell de protecció C, casa Gaspar Galí). Donar trasllat del
present acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. Notificar-lo a la part
interessada.
Districte de Ciutat Vella
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25. (1BC2019/167) Aprovar inicialment l'Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb
l'Informe Tècnic del Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà de l'Àrea
d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 32.918.246,93 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; aprovar inicialment el Projecte executiu de
reurbanització de la Via Laietana, des de la plaça Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual
desenvolupa parcialment l'anteriorment esmentat Avantprojecte, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import de 9.053.919,56 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
inclòs; a l'empara de 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 règim local de Catalunya; sotmetre'ls a
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris
de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podran examinar i formular-hi les
al·legacions 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. (M1923/2797) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda que
el Govern municipal es comprometi a fer públic el calendari real d'execució de les obres de
reforma de la Rambla i de les seves estratègies, que les doti de pressupost i que estableixi
l'inici d'aquestes per l'any 2022.
Del Grup Municipal Ciutadans:
28. (M1923/2784) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern Municipal a presentar en aquesta Comissió, en el termini màxim de tres mesos, un
informe detallat, amb calendari, data d'inici d'obres i pressupost d'execució per part d'aquesta
administració i dels consorcis i entitats de què és partícip, de tots els projectes de l'àmbit del
Port Vell l'inici dels quals estigui previst realitzar-se durant aquest mandat.
Del Grup Municipal Partit Popular:
29. (M1923/2816) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Instar el Govern Municipal a: 1.- L'elaboració d'un "Pla de Mobilitat Integral de la Muntanya
de Montjuic" seguint el treball desenvolupat al procés participatiu i les conclusions del Pla
d'Actuació del Parc de Montjuic, presentant una solució global que detalli totes les mesures
concretes per millorar la mobilitat, els accessos i la connexió dels barris de la Muntanya de
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Montjuic. 2.- Que aquest pla inclogui un dispositiu per facilitar la mobilitat durant els grans
esdeveniments, i que a les mesures a prendre es prioritzi l'accés del veïnat.
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