Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE MARÇ DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de febrer de 2021
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
14. –

(10-15-LL65940 - 10-16-LL40594) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les
obres de rehabilitació integral de la Nau Can Picó, ubicada al carrer Pere IV 58-60,
incloses totes les actuacions emparades per les llicències d’obres majors tramitades
amb números d’expedient 10-15-LL65940 i 10-16-LL40594; CONCEDIR a la societat
cooperativa Biciclot SCCL la bonificació del 65% sobre la quota total de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que recaigui sobre les obres esmentades, ja que
es compleixen els requisits de l’article 7.1 A) A1 de l’OF 2.1. en tant que les obres es
realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments (7a) i en
un equipament comunitari dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR
TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

15. –

(10-2018CD11051) DECLARAR que les obres consistents en ‘“reforma de l’edifici ubicat
al carrer Zamora 54-68 que afecta parcialment l’estructura, sense canvi de l’ús
principal”, objectes de la comunicació d’obres 10-2018CD11051 no reuneixen els
requisits necessaris per a que els sigui atorgada la bonificació sobre l’Impost de
Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança
Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no s’executen en terreny qualificat
urbanísticament com d’equipament, i consegüentment, DENEGAR a l’associació
Médicos sin Fronteras la concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR TRASLLAT
d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

16. –

(10-2020LL23446) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de
restauració de la xemeneia ubicada al carrer Cristobal de Moura 113X, emparades per
la llicència d’obres majors 10-2020LL23446 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 28/12/2020; CONCEDIR a la Junta de Compensació del P.M.U de la illa
delimitada pers carrers Cristobal de Moura, Treball, Marroc i Agricultura la bonificació
del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 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 sobre un element urbanísticament protegit amb un
nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
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17. –

(10-2020LL40614) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal l’actuació en
terrat comunitari per a la instal·lació de suports per reordenació d’aparells d’aire
condicionat, a realitzar en l’edifici ubicat al carrer Castella 1-3, emparades per la
llicència d’obres majors 10-2020LL40614 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 09/12/2020; CONCEDIR a la comunitat de propietaris del carrer Castella
1-3, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
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 sobre un
edifici urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Ciutat Vella

18. –

(1BC 2018/121) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la
Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 44.563.976,90 euros, el 21% de
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò 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 règim local de Catalunya; SOTMETRE’L 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 podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents; COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de
Defensa; i SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització,
que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.
Districte de l'Eixample

19. –

(2BC 2018/011) APROVAR Definitivament el Projecte executiu d’urbanització Av.
Diagonal FASE1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada d'iniciativa municipal, 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 34.847.179,80 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
(TRLMRLC); APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas
sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Mitja Tensió i de
Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; 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’Anuncis
de l’Ajuntament.
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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:
20. –

(M1923/1827) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el Govern municipal impulsi un Pla Especial Urbanístic per a la regulació de les
activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i botigues de conveniència al
barri del Carmel, posant especial èmfasi en els entorns de la Plaça Pastrana amb
l’objectiu d’evitar la concentració d’activitats i promoure’n el seu decreixement, per tal
de poder reduir comportaments incívics a la via pública que generin molèsties al
veïnat.
Del Grup Municipal Ciutadans:

22. –

(M1923/1836) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
acorda:Que el Govern municipal presenti a aquesta Comissió per el seu coneixement,
en el termini màxim de dos mesos, un informe sobre la comercialitzadora Barcelona
Energia que inclogui el nombre d'abonats, tarifes, costos de la compra d'energia neta i
de la certificació de la CNMC, balanç anual i finançament públic que rep, així com la
viabilitat econòmica de l'empresa.
Del Grup Municipal Partit Popular:

23. –

(M1923/1838) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Elaborar un pla de xoc de neteja i manteniment per al barri del Poble Sec que reverteixi
la situació actual de degradació de l’espai públic.
EL SECRETARI GENERAL

Signat electrònicament per :Jordi Cases Pallares - (SIG)
Data :2021.03.17 18:40:24 CET
Raó:Comunicació
Lloc : Barcelona

CCM 3/21 Ecologia2

3/3

