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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 d'abril de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

17. – (01-2020LL27013) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres consistents en la reforma de la tanca perimetral que envolta l’espai exterior de 
l’escola Cervantes, arranjament de les pistes i accessibilitat al pati, a més de la 
implementació d’uns nous banys de pati, pel projecte d’adaptació de l’Escola Cervantes 
a Refugi Climàtic en edifici amb qualificació urbanística 7a equipament docent, al carrer 
Sant Pere Més Baix 31 Baixos i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 
2020. CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona, representat pel Sr. Jordi Seguró 
Capa, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres atorgada pel Regidor del Districte 
el 25 de febrer de 2021, amb número 01-2020LL27013, per a la realització de les obres 
promogudes directament per una entitat de caràcter públic, al carrer Sant Pere Més 
Baix 31 Baixos, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.A1 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. 

18. – (08-2017CI52262) DECLARAR les obres consistents en reforma de la distribució interior 
de la zona del CUAP CIS Cotxeres, ubicades a passatge Maria Àngels Rivas, nº 1-3, 
d’aquesta ciutat, d’especial interès. CONCEDIR a CSC Vitae, SA, la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada pel 
comunicat 08-2017CI52262, 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 de caràcter públic. DONAR-
NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

19. – (08-2019LL60815) DENEGAR a FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT la bonificació del 65% 
sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la 
concessió de la llicència d’obres majors 08-2019LL60815 en data 14 de setembre de 
2020, per a les obres consistents reforma i ampliació d’un edifici social i cultural 
existent de planta baixa i dos alçades, amb intervenció d’enderrocs parcials de 
superfície construïda interior i coberta inclinada, conservació terrat consolidat, amb 
posterior ampliació de dues plantes, amb un total de PB+4P, ubicades a VIA JÚLIA, 201-
203, donat que no s’ajusten a allò establert a l’article 7è apartat primer de l’Ordenança 
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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 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.

Districte de l'Eixample

20. – (18PL16621) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Sr. Salvador Barroso, actuant 
en nom i representació de l’Associació de Veïns afectats per la Construcció de La 
Sagrada Família dins del tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de l’Addenda 
de modificació de l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, signat el 18 
d’octubre de 2018 i ratificat per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
en sessió de 14 de novembre de 2018, la qual Addenda té per objecte regularitzar, com 
a conseqüència de l'impacte causat per la pandèmia de la COVID-19 en l'economia i en 
la mobilitat de les persones provocant una davallada important en el nombre de 
visitants al Temple, els pagaments de les contribucions de la Fundació a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2020 i 2021 establertes a les Clàusules primera i 
tercera de l’esmentat Acord de col·laboració, les qual contribucions s’originen com a 
conseqüència de l’afluència de visitants al Temple i es destinen al finançament del 
dèficit del transport públic i a la neteja, vigilància, agents cívics i altres anàlegs en el 
sentit de DESESTIMAR-LES pels motius que justificadament consten en l’informe jurídic 
de 5 de maig de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dona per reproduït. APROVAR definitivament l’Addenda de modificació de l’Acord de 
Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada Família aprovada inicialment mitjançant acord de 16 de 
febrer de 2021. PUBLICAR el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) , al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la Gaseta 
municipal. NOTIFICAR-LO a l’interessat als efectes corresponents. COMUNICAR-LO a les 
Direccions de Serveis implicades en l’expedient. 

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:

21. – (M1923/2109) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
realitzar les següents accions: 1. Establir un pla per a la retirada dels cables obsolets i 
sense ús que estan instal·lats tant en les façanes del edificis com a la via pública de la 
ciutat. 2. Que en les actuacions que es realitzen a vials s’instal·lin canalitzacions 
subterrànies pels cablejats elèctrics i de telecomunicacions. 3. Que l’Ajuntament de 
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Barcelona a través de Paisatge Urbà i Patrimoni realitzi unes ordenances que 
estableixin els criteris d’implantació en els conjunts protegits i edificis patrimonials, 
façanes i espai públic per tal de garantir la protecció del paisatge urbà de la ciutat. Així 
com una guia d’implantació segons tipologies constructives i teixits urbans. 4. Fer 
complir el que especifica l’article 34.5 de la llei General de telecomunicacions estatals 
per el qual: - S’hauran d’usar de les canalitzacions subterrànies i dels interiors dels 
edificis per passar els cablejats de telecomunicacions sempre que sigui viable. - Els 
cablejats no podran passar per les façanes en els edificis que formin part del patrimoni 
històric-artístic. 5. Instar a l’Estat que aprofitant la tramitació de la nova llei General de 
Telecomunicacions estatals s’atorguin més competències als ens municipals, i així tenir 
més eines per tal de garantir que les instal·lacions de telecomunicacions garanteixin 
l’accessibilitat a la via pública i la protecció del paisatge urbà de la ciutat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/2123) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern a: 1- Vetllar pel compliment de l'Ordenança municipal d'usos del paisatge urbà, 
obligant a les empreses instal·ladores a impedir provisionalitats, desordres, deixadeses 
i visibilitat ostensible del cablejat i prohibir expressament posar cables a la façana dels 
edificis catalogats i d’altres d’interès patrimonial. 2- Promoure entre els operadors el 
soterrament d'aquests línies i que es puguin fer les connexions a través de la xarxa 
soterrada, eliminant de manera progressiva aquesta presència de cables a les façanes. 
3- Reclamar al Govern de l’Estat que la reforma de la Llei del Patrimoni Històric, 
actualment en tràmit, hi doni resposta a l’objectiu d'evitar que el cablejat en els nuclis 
històrics sigui visible. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

23. – (M1923/2110) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
instar al govern municipal a promoure la instal·lació de sistemes de dipòsit, devolució i 
retorn dels envasos lleugers i de vidre en espais públics d'ús ciutadà i equipaments 
municipals, amb la finalitat d'incentivar el reciclatge i la reutilització dels envasos; i 
incorporar aquests sistemes en les futures lleis sobre residus que es redactin; a fi de 
garantir la viabilitat en els diferents territoris. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/2125) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el govern municipal insti a l’ATM a recuperar l’horari nocturn habitual, consistent 
en un servei ampliat fins a les 2 del matí els divendres i dissabtes fins a l’obertura de 
l’oci nocturn i a partir d’aquell moment recuperar l’horari habitual del transport públic. 
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