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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de gener de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

3. – (03-2017LL64354)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  per
obres de reforma de restaurant amb cuina i bany annexos al Centre Caixafòrum a la
finca de carrer Mèxic, 36-44, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic,
amb nivell de protecció individual A; CONCEDIR la bonificació del 95% sobre la quota
de  l’impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la  concessió  de  la
llicència 03-2017LL64354 a FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA en data 21/12/2017, atès
que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant  que
l’edifici  es troba, d’acord amb l’informe de la tècnica municipal,  dins del llistat del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Sants
Montjuïc  amb  nivell  de  protecció  individual  A,  número  d’identificador,  amb  la
denominació de “Fàbrica de filats i teixits de cotó Casarramona”.

4. – (09-2019CD45530)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres
consistents  en  l’adequació  dels  espais  exteriors  i  modificació  no  substancial  de
distribució de l’Institut d’Educació Secundària de l’emplaçament del passeig Mollerussa
71-73,  atès que són obres contemplades a l’article  212è de les  Normes Urbanístiques
del  Pla  General  Metropolità,  destinades  a  equipaments  comunitaris,  d’aquesta  ciutat,
d’utilitat  municipal,  atès  que  reporta  beneficis  objectius  a  la  ciutat  i  acompleix  una
funció  social.  CONCEDIR  al  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  la  bonificació  del  70%
sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,  generada  per
l’admissió del comunicat diferit, presentat el 30 de setembre de 2019, per a les obres
de  referència,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è  apartat  primer  de
l’Ordenança  fiscal  2.1  reguladora  de  l’ICIO,  en  tant  que  el  Consorci  d’Educació  de
Barcelona  és  una  entitat  de  caràcter  públic,  les  obres  s’executen  en  sol  qualificat
d’equipaments actuals (clau 7b) pel PGM i les obres acompleixen una funció d’interès
social com és la realitzada per un equipament docent. DONAR -NE TRASLLAT a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

5. – (09-2019CI43823) DECLARAR les obres consistents en la modificació l'accés a
l’equipament existent per a millorar les condicions d’evacuació en cas d’incendi,  en la
instal·lació d’un nou sistema de calefacció i de ventilació i en la redefinició dels serveis
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higiènics,  a  l’edifici  situat  al  carrer  Martí  Molins  41-45  d’aquesta  ciutat,  d’especial
interès,  atès  que  les  esmentades  són  obres  contemplades  a  l’article  212è  de  les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments
comunitaris  i  s’executen  en  terrenys  qualificats  urbanísticament  com  d’equipament
(clau 7a). CONCEDIR a la Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure la bonificació del
65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,  generada
per l’admissió del comunicat immediat, presentat el 19 de setembre de 2019, per a les
obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è apartat primer de
l’Ordenança  fiscal  2.1  reguladora  de  l’ICIO,  en  tant  que  les  obres  s’executen  en  un
equipament  comunitari  dels  contemplats  a  l’article  212  de  les  NU  del  PGM  i  són
promogudes  per  una  entitat  sens  ànim  de  lucre.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de Ciutat Vella

6. – (20PL16764) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  per  a  l’ordenació
de  l’ampliació  del  Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA);  d’iniciativa
municipal;  EXPOSAR-LA  al  públic  pel  termini  d’un  mes,  i  SOTMETRE-LA  al  Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional.

Districte de les Corts

7. – (20PL16766) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  a  l’illa  delimitada
pels carrers de Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de Les Corts; i
Modificació del Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic
de la ciutat de Barcelona, Districte de Les Corts;  d’iniciativa municipal;  EXPOSAR-LA al
públic  pel  termini  d’un  mes  i  SOTMETRE-LA  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació.

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:

8. – (M1923/560)  La  comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures   i  Mobilitat  acorda
que el govern municipal elabori un inventari en 3 mesos amb els solars, edificis i espais
en desús (o susceptibles a ser-ho en un futur), propietat de l'Estat espanyol  per tal de:
1. Definir la estratègia de negociació a seguir pel govern de la ciutat per aconseguir-ne
seva cessió.  2.  Fer  una valoració  cas  per  cas  d’aquests  espais  per  tal  de definir  el  seu
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potencial urbanístic actual, definir els possibles usos futurs i les modificacions
necessàries per dur-los a terme.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/579)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  al
Govern municipal a: Desenvolupar un pla director per Motocicletes i Ciclomotors dins
de  l’àmbit  del  grup  de  treball  de  la  motocicleta  del  Pacte  de  la  Mobilitat  i  amb  la
participació dels grups polítics del consistori que contempli tres grans eixos principals
per a la seva articulació: 1.Seguretat i prevenció de la sinistralitat. 2.Estacionament.
3.Contaminació (electrificació i vehicle compartit).

Mocions

1. – (19PL16704)  SUSPENDRE,  de  conformitat  amb  l’article  73.1  del  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme  aprovat  per  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost,  i  d’acord  amb  les
determinacions  de  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament  i  la  Direcció
d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats en l’àmbit de la Modificació de
PGM 22@; SUSPENDRE, també, en els àmbits de la Modificació de PGM 22@ que no
han  estat  objecte  de  planejament  derivat,  les  actuacions  d’enderroc,  les  llicències  de
nova planta i d’ampliació, les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral, i
les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous
usos  industrials  a  l’àmbit,  o  bé el  canvi  d’ús  industrial  dels  existents;  EXCLOURE de la
suspensió  les  sol·licituds  d’atorgament  de  llicències  d’obra  i  de  llicències  per  a
l’obertura,  la  instal·lació  o  l’ampliació  d’activitats  industrials  presentades  abans  de
l’executivitat  de  l’acord  de  suspensió,  i  els  comunicats  d’activitats  industrials  amb
certificació  d’Entitat  Ambiental  de  Control  (EAC),  si  la  sol·licitud  de  certificació  s’ha
realitzat  abans  de  la  data  d’executivitat  de  l’acord  de  suspensió;  EXCLOURE,  així
mateix,  de  la  suspensió,  les  sol·licituds  d’atorgament  de  llicències  per  a  l’obertura,  la
instal·lació  o  l’ampliació  d’activitats  industrials,  i  la  comunicació  prèvia  a  l’exercici
d’activitats industrials, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès
amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així  com les obres que se sol·licitin
amb  posterioritat  a  aquesta  data  respecte  d’activitats  ja  autoritzades  o  excloses  de
suspensió;  EXCLOURE,  finalment,  de  la  suspensió  les  actuacions  d’enderroc  que  se’n
derivin  de  les  llicències  d’obres  ja  concedides  o  en  tràmit  amb  anterioritat  a
l’executivitat  de  l’acord  de  suspensió;  PRECISAR  que  aquesta  suspensió  es  fa  amb  la
finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’una Modificació de planejament
general  en  l’àmbit  del  22@;  DETERMINAR  que  l’àmbit  de  suspensió  és  el  delimitat  i
grafiat en els plànols de suspensió que figuren en l’expedient, elaborats de conformitat
amb el  punt 3 de l’esmentat article 73 del  TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de
l’article 74.1 de l’esmentat text legal,  que el  termini  de suspensió serà,  com a màxim,
de quatre mesos, a comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord i PUBLICAR el
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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