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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 13 de juliol de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (21SD0238NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de terrasses 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013 i modificada per 
acords de l’1 d’abril de 2016 i del 29 de juny de 2018 adoptats pel mateix òrgan. 
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb 
allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal; PUBLICAR aquest Acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal. 

7. – (21SD0182NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les 
vies i els espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal en 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del 
Consell Municipal de 20 de juliol de 2001 i de l’Ordenança reguladora del procediment 
sancionador, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en 26 
de març de 2010, SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal; 
PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 
municipal. 

8. – (03-2020LL02046) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la construcció d'un edifici d'obra nova destinat a l'ampliació de l'escola 
Joan Peregrí (ús docent) al carrer MUNTADES, número 37, i de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2020, CONCEDIR a la FUNDACIÓ CULTURAL 
HOSTAFRANCS la bonificació del 65% sobre la quota de l'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en 13 de novembre de 
2020 (exp. 03-2020LL02046) a la part amb protecció; donat s'ajusta a allò establert en 
l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que es tracta d'obres destinades a un 
equipament docent (escola), s'executa en terrenys qualificats d'equipament (7a) i per 
iniciativa d'una entitat sens ànim de lucre (fundació cultural); i DONAR TRASLLAT a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (10-2019LL46474) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la construcció d'un edifici d'obra nova destinat a escola de negocis (ús 
docent) al carrer VENEÇUELA, número 108, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 
de l'any 2020, CONCEDIR a BEETOWN INVEST, SL la bonificació del 35% sobre la quota 
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de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, en 15 de juliol de 2020 (exp. 10-2019LL46474) a la part amb protecció; donat 
s'ajusta a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que es tracta 
d'obres destinades a un equipament docent (escola de negocis), s'executa en terrenys 
qualificats d'equipament i per iniciativa d'una entitat privada; i DONAR TRASLLAT a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (10-2021CD13428) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal les obres 
consistents en "reforma interior de les entitats ubicades a la tercera planta, porta 
segona, de les escales B i C del conjunt Can Gili Nou" a realitzar en l'edifici ubicat al 
carrer Taulat 7-9 l'empara del comunicat d'obres 10-2021CD13428; CONCEDIR a la 
senyora Rocío Martinavarro Faus, la bonificació del 50 per cent sobre la quota de 
l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; que recau sobre les obres descrites, ja 
que resulta procedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 
2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un edifici catalogat com a Bé cultural 
d'interès local amb nivell de protecció B; i DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (10-2021CD22458) CONSIDERAR improcedent la declaració d'especial interès públic i 
utilitat municipal de les obres de reforma interior amb canvi de distribució puntual i 
canvi de fusteries en façana principal i patis que es duran a terme als pisos 
Principal 4ta. i 2n. 1a. de l'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a I'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 10-202ICD22458 i, com a 
conseqüència, DENEGAR la sol·licitud de bonificació.del 90% sobre la quota de l'Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les obres esmentades, que va 
ser presentada en 20104121 pel senyor Gil Fanjul Ródena, en nom i representació de la 
comunitat de béns MCIEZA FANruL-FANruL RODENAS Y CIA CB, propietària de 
I'immoble ubicat al carrer Lope de Vega 109; donat que no s'acompleixin els requisits 
establerts per l'article 7 .1.43 a) de de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres no 
es realitzen en règim de protecció pública; i DONAR TRASLLAT a I'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (10-2021CD26302) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents "obres de reforma interior per a implantar a la planta tercera de l'edifici 
industrial de Can Saladrigas l'ampliació de l'Institut 22 @", emparades pel comunicat 
d'obres número d'expedient l0-2021CD26302, que s'han de realitzar a l'edifici de Can 
Saladrigas, ubicat al carrer Joncar 35-39; CONCEDIR al Consorci d'Educació de 
Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de I'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres donat que resulta 
procedent, d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant 
que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat 
d'equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l'article 212 de les 
NUPGM, DONAR TRASLLAT a I'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (10-2021CD26890) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres definides 
com "actuació en façanes consistent en la substitució de les finestres i reixes" de 
l'institut Moisès Broggi, emparades pel comunicat d'obres tramitat amb número 
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d'expedient 10-2021CD26890, que s'han de realitzar a l'edifici ubicat al Sant Quintí 32-
50; CONCEDIR a l'Institut Moisès Broggi la bonificació del70% sobre la quota de 
l'Impost de Construccions, lnstal'lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres 
donat que resulta procedent, d'acord amb allò que estableix l'article 7è de I'Ordenança 
Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl 
qualificat d'equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l'article 212 
de les NUPGM, DONAR TRASLLAT a l'institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

Districte de Ciutat Vella

14. – (1BC 2018/121) DECLARAR la interrupció del termini màxim per resoldre el 
procediment d’aprovació del Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, aprovat inicialment en 
data 16 de març de 2021 per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat, d’acord amb el previst a l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
en relació a informes preceptius sol·licitats a altres òrgans, i d’acord amb la motivació 
recollida a l’Informe emès per la societat municipal BIMSA, que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR als interessats en 
aquest procediment; COMUNICAR el present acord a la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i a la Comandància Naval i Gobierno 
Militar; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

15. – (21PL16851) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d’un equipament a Can 
Ferrer al carrer Alfons XII 42-48 i consolidació d’espai lliure al jardins d’Enric Sagnier al 
carrer Brusi 51-61; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i 
SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

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:

16. – (M1923/2472) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el govern municipal es comprometi a realitzar: Un reforç del servei de neteja amb 
la dotació de mitjans i personal que sigui necessari per tal d’aconseguir que l’espai 
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públic estigui en les condicions de salubritat necessàries. Un reforç i millora de la 
planificació del control de plagues en l’espai públic. Una auditoria urgent del 
manteniment de l’espai públic lligat a una bateria d’Intervencions urgents per tal de 
retornar-lo al nivells de seguretat i manteniment necessaris. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/2497) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern Municipal presenti, en el termini màxim de tres mesos, un informe a 
aquesta comissió de la situació actual del problema de les males olors provocades per 
la xarxa de sanejament de la ciutat, de les possibles solucions tècniques que es podrien 
aplicar, del cost de les mateixes i de les possibles actuacions a curt termini que es 
podrien prendre per mitigar aquest problema.

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/2482) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a engegar un Programa Específic d’Inspeccions als clubs de cànnabis 
de la ciutat per comprovar el compliment de la darrera sentència del TSJC, deixant 
sense efecte les activitats que no compleixin amb la normativa aplicable, i prioritzant 
aquestes inspeccions als clubs de cànnabis propers a centres escolars, sanitaris o 
d’altres usos protegits. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

20. – (M1923/2477) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a reforçar amb recursos materials i humans tots els serveis 
encarregats dels tràmits de concessió de llicències d’obres d’acord amb els terminis 
que marca l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les 
Obres (ORPIMO) que estableix el termini de dos mesos per a resoldre els procediments 
generals, i de tres mesos en aquells procediments que requereixin informes preceptius 
d'altres serveis. 

EL SECRETARI GENERAL
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