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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 20 de setembre de 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de juliol de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

9. – (05-2022CI01871) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació puntual de les façanes de l’edifici fundacional que donen a un 
dels patis de l’edifici de l’Escola Infant Jesús de Jesuïtes, ubicada a la Travessera de 
Gràcia 53-65, emparades pel comunicat immediat emès el 14 de gener de 2022 
(expedient 05-2022CI01871), 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 2022, CONCEDIR a la FUNDACIÓ 
JESUITES EDUCACIÓ, amb CIF G62411624, 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.A1, de l’esmentada Ordenança, 
en tant que les obres són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen 
en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament comunitari 
dels contemplats a l’article 212è de les NU del PGM; DONAR TRASLLAT de la present 
resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (05-2022LL08197) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de restauració de les façanes dels claustres sud i est de l'edifici central i casa 
Gardenies de l'Escola Jesuïtes de Sarrià ubicada al carrer de Carrasco i Formiguera nº 
28-32, emparades per la llicència d’obres majors atorgada a l’expedient 05-
2022LL08197, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i 
acompleixen una indiscutible funció social i, com a conseqüència, i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2022, CONCEDIR a FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, 
amb NIF G62411624, 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.A1 de l’esmentada Ordenança, atès que són 
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, 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. 

11. – (07_2020LL02393) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres per la substitució de fusteries de la façana principal del Teatre del campus 
Mundet ubicades al Passeig Vall d’Hebron 171l-179l de Barcelona, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2021; CONCEDIR a la Universitat de Barcelona la 
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bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres 
generada per la llicència d’obres majors 07-2020LL02393, de 17 de gener de 2020, atès 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el 
titular de la llicència és una entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys 
qualificats d’equipaments (clau 7a/ad/c/d) i és un dels equipaments contemplats a 
l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a equipament administratiu, 
cultural, docent i sanitari-assistencial. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (07-2020LL02394) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres per la rehabilitació de part de la coberta del Teatre del campus Mundet al 
Passeig Vall d’Hebron 171l-179l de Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2021; CONCEDIR a la Universitat de Barcelona, la bonificació del 70% sobre 
la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la llicència 
d’obres majors 07-2020LL02394, de 17 de gener de 2020. Atès que, s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència 
és una entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a/ad/c/d) i és un dels equipaments contemplats a l’article 212 de 
les Normes Urbanístiques del PGM com a equipament administratiu, cultural, docent i 
sanitari-assistencial. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

Districtes de l'Eixample i Sants-Montjuïc

13. – (22PL16930) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de la 
Model i la Fira de Barcelona als districtes de Sants-Montjuïc i de l’Eixample, 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 Sant Andreu

14. – (22PL16935) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’antiga 
fàbrica Mercedes-Benz al districte de Sant Andreu, 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.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/4256) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern reconsideri l’actual planificació de les obres de reurbanització de la 
Rambla en 5 trams, (8 anys d’obres), tot preveient una execució en un màxim de 3 
trams i solapats en el temps, de manera que el temps d’afectació per obres a la Rambla 
no superi els 4 anys. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/4242) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a contemplar la possibilitat de desenvolupar un Pla Director dels 
entorns de l'estació de França per millorar l'accessibilitat i la connectivitat de la zona, 
davant la futura construcció de la Biblioteca Pública del Estat a Barcelona en aquest 
àmbit.

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/4264) La Comissió de d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda instar el govern municipal a la presentació d’un Informe de possibles millores al 
projecte de remodelació de la “ Baixada de la Glòria” en el termini de tres mesos, que 
contempli la pujada i baixada amb escales mecàniques, així com l’opció d’escales 
reversibles, i que incorpori les aportacions d’un espai participatiu i de diàleg amb 
tècnics veïns, entitats i comerços de la zona 

Del Grup Municipal Valents:

18. – (M1923/4250) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern municipal a presentar, en la propera sessió d'aquesta Comissió, la revisió del 
Pla de Parcs i Jardins on s’inclogui el diagnòstic de l’estat dels diferents parcs i jardins 
de la ciutat i les actuacions de poda i neteja previstes per tal d’evitar accidents i 
garantir de manera efectiva la seguretat de la ciutadania. 

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:

19. – (M1923/4270) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
1. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat a mantenir, fins que l’actual 
escenari d’inflació reverteixi i es garanteixi el poder adquisitiu de la ciutadania, la 
gratuïtat dels serveis de Rodalies i Mitja Distància de Renfe i la reducció de les tarifes 
de l’ATM per a usuaris habituals, amb l’objectiu de protegir la ciutadania dels efectes 
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de l’alta inflació i reduir la nostra dependència energètica dels combustibles fòssils. 2. 
Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat a seguir incrementant les 
inversions en transport públic, tant en les infraestructures com en els trens, per fer
front a la mobilitat de la ciutadania usuària del transport públic i lluitar contra 
l’emergència climàtica. 

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/4238) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
exigir a l’Estat la culminació del traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya de 
manera planificada, acompanyada de les infraestructures (incloses totes aquelles 
d'ADIF relatives al servei de Rodalies), els recursos i el finançament corresponent, per 
tal de poder garantir el funcionament òptim dels serveis ferroviaris de Rodalies. 

EL SECRETARI GENERAL
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