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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'OCTUBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de setembre de 2020
Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de setembre de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

9. – (06-2019CD22379)  DECLARAR  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  les  obres
realitzades  per  l’entitat  Centre  Moral  i  Instructiu  de  Gràcia  a  l’empara  del  comunicat
diferit núm. 06-2019CD22379, admès en data 25 de juny de 2019, per a la realització
de les següents actuacions: (i) obres a l’interior de locals (entitats sense ús d’habitatge)
que  no  modifiquen  distribució,  estructura  o  façana  en  edificis  catalogats  d’interès
nacional A o d’interès local B (O-2m-4a2), a l’emplaçament carrer Ros de Olano, 9, de
conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2019 reguladora de
l’ICIO. CONCEDIR a l’entitat Centre Moral i Instructiu de Gràcia una bonificació del 65%
de la quota de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres
realitzades a l’empara del comunicat diferit núm. 06-2019CD22379, admès en data 25
de juny de 2019, al carrer Ros de Olano, 9, essent l’import abonat per l’ICIO de 166,61
euros  (ja  aplicada  una  bonificació  de  l’ICIO  del  65%),  -  calculat  sobre  el  pressupost
inicial  de  l’obra  –,  donat  que  es  reuneixen  les  condicions  previstes  per  l’article  7è
apartat 1. A) A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva
redacció  vigent  per  a  l’exercici  2019,  atès  que,  de  conformitat  amb  els  estatuts  de
l’entitat,  l’objecte i  els fins que porta a terme el Centre Moral Instructiu de Gràcia “El
Centre”  a  l’equipament  situat  al  carrer  Ros  de  Olano,  9  queda  inclòs  en  els  supòsits
previstos  a  l’article  212è  de  les  Normes  Urbanístiques  del  Pla  General  Metropolità,  i
atès  que  l’entitat  consta  inscrita  com  a  associació  amb  número  638  al  registre  de  la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, es desprèn que les obres derivades del
referit comunicat diferit varen ser promogudes directament per una entitat sense
ànim  de  lucre.  DONAR  TRASLLAT  de  la  resolució  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als
efectes pertinents. NOTIFICAR la present resolució a la part interessada.

10. – (07-2019LL44647)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres consistents en reforma i ampliació de l’edifici de Traumatologia de l’Hospital de
la  Vall  d’Hebron  de  Barcelona,  consistent  en  la  construcció  d’un  nou  heliport  a  la
coberta i  un nou nucli  d’escala d’emergència al  tester sud en substitució de l’existent,
així  com  la  remodelació  de  l’actual  badalot  com  a  punt  d’accés  a  l’hospital  i  la
substitució dels aparells elevadors del nucli de comunicacions vertical en un
equipament sanitari-assistencial al Pg. Vall d’Hebron, 119-129, carrer Arquitectura, 1-7
i  carrer  Natzaret,  86-100  i,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any  2020;
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CONCEDIR al SERVEI CATALA DE LA SALUT la bonificació del 70% sobre la quota de
l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la  concessió  de  la
llicència,  en  data  7  de  gener  de  2020  (07-2019LL44647),  donat  que  s’ajusta  a  allò
establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant  que  es  tracta  d’una  obra
promoguda  i  executada  per  iniciativa  d’una  entitat  de  caràcter  públic,  es  realitza  en
terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una evident funció
social  com  és  la  d’equipament  sanitari-assistencial;  i  DONAR  TRASLLAT  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de Gràcia

11. – (20PL16812) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la
implantació  d’equipament  amb allotjament  dotacional  a  les  finques  situades  al  carrer
de l’Encarnació 13-15 i 17; 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.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/1302) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1.-  Que  el  Govern  Municipal  lideri  l’elaboració  d’un  programa  sobre  les  futures
restriccions a mitjà i llarg termini dins la Zona de Baixes Emissions, que inclogui un
calendari  basat  en  les  dades  de  contaminació  i  l’impacte  assolit  per  les  mesures
implementades. 2.- Que més enllà de mesures restrictives, el programa inclogui
inversions  en  transport  públic  col·lectiu,  l’electrificació  i  ajuts  per  a  professionals.  3.-
Que en el cas de no millora de la qualitat de l’aire, el programa valori també la creació
d’un  peatge  urbà.  4.-  Que  aquest  programa  sigui  consensuat  amb  la  resta
d’administracions  competents  i  amb els  agents  socials  i  econòmics.  5.-  Que qualsevol
mesura  de  restricció  a  la  circulació  de  vehicles  professionals  inclogui  l’amortització
com a criteri per a les restriccions de circulació, i tingui en compte el sector i el tipus
d’empresa afectades.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/1289)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  al
Govern municipal a: - Liderar, d'acord amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el
desplegament i la concreció de l'Avanç del PDU metropolità per tal de disposar d'un
nou planejament urbanístic que permeti assolir els objectius previstos, i superi el PGM
de 1976. - Exercir la capitalitat metropolitana de manera compartida, aprofitant la
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potencialitat dels diversos centres metropolitans. - Aprofundir en la col·laboració amb
el Govern de la Generalitat per tal de fer realitat el conjunt de les infraestructures
metropolitanes previstes, amb un èmfasi especial en el transport públic metropolità.

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/1267) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda
que aquesta Comissió insti al govern municipal a dotar econòmicament i amb els
recursos humans necessaris les empreses municipals, per garantir el manteniment, la
seguretat i la neteja de les zones verdes i de l'arbrat de la ciutat.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

16. – (M1923/1279) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Instar el govern municipal a estudiar, en el marc del Grup de Treball de Logística i
Transport de Mercaderies del Pacte per la Mobilitat, la fórmula més eficient de regular
i organitzar la distribució d’última milla a la ciutat; i analitzar les possibilitats d’utilitzar
els  locals  comercials  a  peu  de  carrer  buits  per  crear  espais  de“Click&Collect”  tot
organitzant espais de càrrega i descàrrega, i operativa i horaris de funcionament; de
manera que pugui aportar les seves conclusions i valoracions en el termini màxim de 6
mesos.

EL SECRETARI GENERAL
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