Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de desembre de 2020
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
7. –

(05-2020LL07049) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les
obres de rehabilitació de les cobertes principals de l’edifici “Can Raspall”, ubicat al
passeig Manuel Girona 35-37, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a
l’expedient 05-2020LL07049, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius
a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, CONCEDIR a Sanitas Hospitales, SA, entitat
identificada amb NIF A28986636, la bonificació del 50% de la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres
atès que, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració,
aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança
fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “B”, segons el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. El 31 d’agost de 2020, mitjançant
l’autoliquidació provisional identificada amb número de rebut LV202031355175422, la
mercantil interessada va abonar la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres meritada per les obres de referència aplicant-se provisionalment la bonificació
del 50% peticionada; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que
resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda
als efectes pertinents.

8. –

(05-2020LL14614) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les
obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici H de la finca del passeig Sant Joan
Bosco núm.42, en el qual es desenvolupa l’activitat de centre educatiu de formació
professional -tallers-, emparades per la Llicència atorgada el 27 de juliol de 2020
(expedient 05-2020LL14614), perquè les esmentades obres reporten beneficis
objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, CONCEDIR a Escoles
Professionals Salesianes de Sarrià, entitat identificada amb NIF R0800901A, la
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article
7è. 1. A). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat
sense ànim de lucre segons resulta de la certificació de l’Agència Tributària –Delegació
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Especial de Catalunya- de 23 de desembre de 2003 que obra a l’expedient, es realitzen
en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent;
DONAR TRASLLAT de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de
la inspecció final de l’obra.
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:
9. –

(M1923/1618) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
PRIMER.- Redactar un pla especial d’equipaments funeraris per tal de regular-ne la
implantació a dins de la ciutat de Barcelona i vetllar per a la no monopolització del
mercat; i que es decreti la conseqüent suspensió de llicències, si s’escau. SEGON.Donar compliment als acords que es van assolir amb el veïnat i aturar la venda de la
pastilla F de Casernes de Sant Andreu, així com la construcció de l'equipament funerari
que hi ha previst. TERCER.- Que l'Ajuntament de Barcelona vetlli per tal que el
Consorci de la Zona Franca (CZF) respongui als objectius d'interès públic d'augment del
patrimoni de sòl públic de la ciutat de Barcelona i actuï en coherència per tal d'assolirlos.
Del Grup Municipal Ciutadans:

11. –

(M1923/1632) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el Govern municipal procedeixi a la substitució, durant l'any 2021, dels blocs de
formigó de la calçada de les vies públiques de la ciutat que s'utilitzen per a l'aplicació
de l'anomenat "urbanisme tàctic", per altres elements que ajudin a millorar la qualitat
arquitectònica de l'espai públic i siguin més segurs per reduir el risc que representen
per als motoristes i per als conductors de vehicles de mobilitat personal que circulen
per elles.
Del Grup Municipal Partit Popular:

12. –

(M1923/1621) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a la revisió del projecte de reforma
de l’intercanviador de metro i ferrocarrils de Plaça Espanya, per tal d’incorporar la
construcció d’unes escales mecàniques a l’accés del Carrer Creu coberta. 2.- Estudiar la
possible incorporació d’altres elements inicialment no previstos en el projecte de
reforma, com noves escales mecàniques o augmentar el nombre d’ascensors als
diversos accessos.
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Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Barcelona en Comú:
14. –

(M1923/1641) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al
Govern Municipals a: - Donar suport a la crida per un tractat de no proliferació de
combustibles fòssils. - Demanar a l’Estat espanyol que legisli per a l’eliminació
progressiva de la producció existent de combustibles fòssils en consonància amb el
compromís global de limitar l'escalfament a 1,5 °C i accelerar plans de transició
equitatius. - Demanar a l’Estat espanyol una moratòria d’efecte immediat a la
presentació de nous projectes d’investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs i
d’altres substàncies minerals a tot el territori fins que no entri en vigor la Llei de Canvi
Climàtic i Transició Energètica. - Demanar al govern de l’Estat a donar suport a la
iniciativa d'un tractat de no proliferació de combustibles fòssils. - Refermar el
compromís de Barcelona amb els objectius de l'Acord de París sobre el clima. Comprometre’s a complir les reduccions proporcionals de gasos d'efecte hivernacle
segons l'Acord de París sobre el clima
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