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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de desembre de 2019

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (02-2019CI40337)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  reforma  interior  del  local  (entitat  sense  ús  d’habitatge)  sense  afectació  de
l’estructura de l’edifici, realitzades a l’edifici situat a l’adreça del carrer Manso 19 - 27,
emparades  per  l’admissió  del  Comunicat  d’Obres  02-2019CI40337  en  data  de  29
d’agost de 2018; CONCEDIR a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (Q-5.856.249-G) la
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i  Obres
generada  en  relació  a  les  obres  indicades,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en
l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat
municipal, destinades a equipament comunitari, executades en terreny qualificat com
equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR-HO a
l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

7. – (06-2015CD68328) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de 22 de març de 2017
presentada pel Sr. Hermes Solé Higueras, en representació de la Comunitat de
Propietaris de Gran de Gràcia 54, de bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre
Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  l’admissió  del  comunicat  diferit
núm. 06-2015CD68328, per les obres efectuades al carrer Gran de Gràcia 54.

8. – (06-2017CI44609) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades
pel  Servei  Català  de  la  Salut  a  l’empara  del  comunicat  immediat  06-2017CI44609
consistents en les següents actuacions: (i) reforma interior en locals (entitats sense ús
d’habitatge)  sense  afectar  l’estructura  de  l’edifici  (3b2-OCI),  al  carrer  Larrard,  1-3,
baixos  1,  de  conformitat  amb l’article  7è  apartat  1  de  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  2017
reguladora de l’ICIO. CONCEDIR al Servei Català per la Salut una bonificació del 70% de
la  quota  de  l’Impost  sobre  construccions,  Instal·lacions  i  Obres  meritat  per  les  obres
realitzades a l’empara del comunicat immediat 06-2017CI44609, al carrer Larrard, 1-3,
baixos 1, presentat el 18 d’agost de 2017, essent l’import abonat per l’ICIO de 4.459,96
euros -ja aplicada la bonificació del 70% per equipaments comunitaris promoguts per
operador  públic-,  calculat  sobre  el  pressupost  inicial  de  l’obra  de  443.777,50  euros,
atès  que  es  reuneixen  les  condicions  previstes  per  l’article  7è  apartat  1.  A)  A1.  de  la
referida Ordenança fiscal  núm. 2.1,  en la seva redacció vigent per a l’exercici  2017, ja
que les obres realitzades a l’empara del comunicat immediat referit es van efectuar en
el  CAP  Vila  de  Gràcia,  un  dels  equipaments  comunitaris  contemplat  a  l’article  212  de
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les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, en el seu apartat 1.b); i
aquestes obres varen ser promogudes directament per una entitat de caràcter públic,
com és el Servei Català de la Salut, un ens públic de caràcter institucional depenent de
la Generalitat de Catalunya creat per mitjà de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'Ordenació Sanitària de Catalunya. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

9. – (10-2017LL65572)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres de reconversió d’edifici  industrial a ús d’habitatge no convencional, als terrenys
situats  al  carrer  Sancho  de  Ávila,  número  41-45  i  de  conformitat  amb  l’Ordenança
Fiscal  2.1  de  l’any  2018;  CONCEDIR  a  Mahir  Investments,  SL  la  bonificació  del  35%
sobre  la  quota  de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la
concessió de la llicència, en data 17 de desembre de 2018 (exp. 10-2017LL65572) a la
part  amb  protecció;  donat  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada
ordenança,  en  tant  que  es  d’obres  en  edifici  urbanísticament  protegit  (nivell  de
protecció C) per a la reconversió d’edifici industrial a ús d’habitatge no convencional; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

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:

10. – (M1923/439) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1.Que el Govern municipal, en tant que co-responsable de la concessió a través de
l’ATM,  procedeixi  a  reclamar  les  explicacions  i  la  documentació  necessària  per
l’aclariment  d’aquest  fet  en  el  marc  de  les  condicions  del  contracte  de  concessió  i  la
legislació  vigent  en  aquesta  matèria.  2.Que  pugui  instar  en  el  Consell  d’administració
de  l’ATM  prendre  les  mesures  correctives  que  se’n  derivin  del  punt  anterior.  a.
Adequar els paràmetres d’equilibri financer del contracte de concessió al passatge real
i les expectatives actuals. b. Exigir el retorn dels beneficis indegudament percebuts
pels concessionaris.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/465) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern de la ciutat a aprofitar la conjuntura política actual de coincidència entre el
Govern  de  Barcelona  i  el  de  l’Estat,  per  garantir  l’execució  immediata  dels  plans  de
millora integral del sistema de Rodalies, la implantació del corredor Mediterrani i els
accessos ferroviaris al port, per fer efectiva la reducció de les emissions contaminants
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la millora de la seva competitivitat.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/462) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a encarregar un estudi per a la remodelació d'alguns carrils bici de la
ciutat, amb un disseny que afavoreixi la seguretat i convivència entre els vianants, els
vehicles i els VMP que circulen per ells, sempre amb el consens de tots els actors
involucrats.

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/453)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Infraestructures  acorda:
Instar  al  govern  municipal  a  l’elaboració  d’un  inventari  de  la  flota  de  vehicles  de
l’Ajuntament de Barcelona i de tots els serveis municipals, òrgans, instituts, empreses i
entitats  vinculades a  l’Ajuntament,  amb detall  de tipologia  de motor  (gasolina,  dièsel,
híbrid, elèctric...), etiqueta ambiental, etc. detallant si compleixen amb la normativa
vigent i la ordenança relativa a la Zona de Baixes Emissions.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/472) La Comissió d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat insta el Govern Municipal a
dur a terme, de forma immediata, les gestions corresponents amb les administracions
competents,  ITV  i  DGT,  per  tal  d’implementar  un  sistema  de  reconeixement  i
atorgament de distintius ambientals als vehicles amb filtres catalítics.

EL SECRETARI GENERAL
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