Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 16 de març de 2021
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. –

(M1923/1980) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d’explicar
quines gestions s’estan portant a terme des de l’Ajuntament de Barcelona per
assegurar que la presa de decisions sobre el futur de l’àmbit urbanístic de l’Estació de
França i la seva platja de vies, passi per un acord de ciutat que reculli les reivindicacions
veïnals, incorpori el màxim consens dels grups polítics de l’Ajuntament i sigui respectat
per Adif i pel govern de l’Estat.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. –

(CO 2021 04/08) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell General
del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, en sessió celebrada el dia 28
de gener de 2021, de modificació dels seus estatuts per tal de modificar la composició
dels membres del Consorci com a conseqüència de l’extinció del Consell Comarcal del
Barcelonès; canvi de denominació per Consorci del Campus Diagonal-Besòs; canvi de
domicili i adaptació dels articles 4C i 15 a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic
del sector Públic. DELEGAR en Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs la
publicació conjunta dels anuncis dels acords d’aprovació inicial i definitiva, realitzant el
tràmit d’exposició pública en unitat d’acte. ENTENDRE definitivament aprovada la
modificació dels estatuts del Consorci i per tant el text modificat dels estatuts, en el cas
que durant el període d’informació pública no es presentin reclamacions ni
al·legacions.
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3. –

(21SD0031RE) INADMETRE A TRÀMIT el recurs de reposició interposat per TUCYCLE
BIKE SHARING SL de 26 de febrer de 2021 contra l’Acord pres pel Plenari del Consell
Municipal en sessió de 29 de gener de 2021 que aprova el Conveni entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració i de delegació
de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida, de
conformitat a l’establert a l’article 116.b) i 116.e) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’informe de la
Secretaria de Mobilitat e Infraestructures de la Gerència d’Ecologia Urbana de data 12
de març de 2021, que forma part de l’expedient i que serveix de motivació. NOTIFICAR
la resolució a l’interessat.

4. –

(21XF0387, 21XF0393, 21XF0399, 21XF0400 i 21XF0438) APROVAR els expedients de
reconeixement de crèdit amb número 21XF0387, 21XF0393, 21XF0399, 21XF0400 i
21XF0438 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l'annex, i per
les factures que s'hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses
realitzades i no reconegudes en l'exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l'annex i amb càrrec
al pressupost general de l'exercici 2021 i a les aplicacions pressupostàries en l'annex
indicades.

5. –

(19PL16723) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a
la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal.
Districte de Ciutat Vella

6. –

(16PL16418) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c) del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost,
del Pla Especial Integral d’adequació per l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B, situat
al carrer Rambla 38, del districte de Ciutat Vella del terme municipal de Barcelona,
promogut pel Sr. Alberto Teichman i altres; atesa l’existència de motius determinants
de la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis
de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest
acord; i NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla.

7. –

(20PL16813) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual de PGM a la finca del carrer d'Avinyó
núm. 17, de Barcelona, en compliment de la SENTÈNCIA recaiguda en el Recurs
257/2017; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la
seva aprovació definitiva.
Districte de l'Eixample
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8. –

(20PL16822) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l’ampliació i rehabilitació de
l’edifici situat al carrer Provença 324, promogut per la Fundació Jaume Bofill.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

9. –

(20PL16791) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de l’ús i les condicions
d’edificació de l’equipament privat situat al carrer d’Atenes 27 de Barcelona; promogut
per Activa Parc de les Aigües SL; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament;
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
Districte de Gràcia

10. –

(20PL16812) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a la implantació
d’equipament amb allotjament dotacional a les finques situades al carrer l’Encarnació
13-15 i 17; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la
seva aprovació definitiva.

11. –

(21PL16824) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PE Establiments de Concurrència
pública i altres activitats del Districte de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt;
d’iniciativa municipal.
Districte d'Horta-Guinardó

12. –

(20PL16761) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del sector 08
“Manxa-Santuari”; promogut per Global Service 2005 SL; amb les modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció
de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorpora a aquest acord.
Districte de Nou Barris

13. –

(20PL16810) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
reordenació dels equipaments situats a l’illa del Mercat de Montserrat en la
confluència de la Via Favència, el carrer d’Aiguablava i del carrer de Les Torres al barri
de Les Roquetes; promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe
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de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes
de motivació s'incorpora a aquest acord.
Districte de Sant Martí
14. –

(20PL16762) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la delimitació d’una superfície de venda
superior a 2.500 m2, al centre comercial Diagonal Mar; promogut per DIAGONAL MAR
PROPCO 1, SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què
fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.

15. –

(20PL16816) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de l’illa
delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho d’Àvila i Pamplona, dels sòls qualificats
de 22@T; promoguda per la Junta de Compensació del projecte de reparcel·lació del
PMU de l'illa; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

16. –

(21XC0066) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a
l'any 2021 entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de
l'àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR I
DISPOSAR a favor de l'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ - Consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, amb
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament
de Barcelona per a l'any 2021 per un import de 150.681.670,54 euros amb càrrec a
l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/46701/44111 del pressupost de l'any 2021, pel
finançament del servei de transport públic per a l'any 2021, d'acord amb aquest
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; NOTIFICAR el present acord a
l'Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de
conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment
administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern; FACULTAR la gerent d'Ecologia Urbana per
la signatura del conveni, per l'adopció dels actes que se'n derivin i per efectuar les
actuacions en matèria de gestió econòmica derivades d'aquest acord.

17. –

(01-2015LL59388) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres realitzades destinades al reforç estructural, substitució de claraboia, badalot
d’escala i reparació puntual de la coberta, emparades a la llicència 01-2015LL59388 i
realitzades a la finca del Passatge Madoz 1, atès que es tracta d’un edifici
urbanísticament protegit (nivell de protecció B, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni
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Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1.
per a l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Passatge Madoz 1,
representada per la Sra. Anna Julià Micola, una bonificació del 50% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència
d’obres majors per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell
de protecció “B”, ubicat al Passatge Madoz 1, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B1 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. –

(01-2018LL44631) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la reforma de dues escales d’emergència, una exterior i l’altre
interior, bugaderia i habitacions de la residència de gent gran RGG Mil·lenari, al carrer
Nou de la Rambla 47-49, en edifici qualificat urbanísticament com a 7a equipaments
actuals, i catalogat amb nivell D i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a
l’any 2019. CONCEDIR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, representat
per Rosario Manjón Doncel, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres atorgada per la
Regidora del Districte el 22 de maig de 2019 (expedient núm. 01-2018LL46711) per a la
realització de les obres promogudes directament per una entitat de caràcter públic, al
carrer Nou de la Rambla 47-49, 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.

19. –

(01-2016LL56383) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la rehabilitació integral d’edifici, instal·lació d’ascensors i mitjans
auxiliars en façanes per obtenir 20 habitatges, dues oficines i tres locals comercials, al
carrer Palla 19-21 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017.
CONCEDIR a Casacuberta Villamil SL, representada per Eduardo Casarramona Obiols,
una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres meritada per la llicència d'obres atorgada per la Cinquena Tinenta d’Alcaldia el 6
de novembre de 2017 (expedient 01-2016LL56383) per la realització de les obres en un
edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, al carrer Palla 19-21, atès que
s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 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.

20. –

(01-2015LL39966) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres realitzades consistents en la instal·lació d’un ascensor en el pati de llums i la
restauració dels paraments, emparades a la llicència 01-2015LL39966 i realitzades a la
finca del Passatge Madoz 1, atès que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit
(nivell de protecció B, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i HistòricArtístic de la Ciutat de Barcelona i amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2015.
CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del carrer Passatge Madoz 1, representada per
la Sra. Anna Julià Micola, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència d’obres
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majors per les obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de
protecció “B”, ubicat al Passatge Madoz 1, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B1 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.
21. –

(01-2016CD47194) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en actuacions en façanes d’edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits; obres en locals que afecten puntualment en l’estructura de l’edifici;
obres de reforma interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici i
obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, al carrer
Portaferrissa 25-25bis, i edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016. CONCEDIR a Casacuberta Villamil, SL una
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada per l’admissió del comunicat diferit de les esmentades obres al carrer
Portaferrissa 25-25bis, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.B2 de l’esmentada
Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. DONAR
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

22. –

(05-2020LL30638) ACORDAR la declaració́ d’interès especial o utilitat municipal de les
obres d’adequació de diversos espais interiors i exteriors –pistes exteriors i sorral,
mitjanera, coberta de l’edifici principal i gimnàs- de l’Escola Poeta Foix, ubicada al
carrer Balmes 298-304, emparades per la llicència atorgada l’1 de desembre de 2020 a
l’expedient 05-2020LL30638, 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 al Consorci
d'Educació de Barcelona, entitat identificada amb NIF Q0801205F, la bonificació del
70% 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 de caràcter públic,
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.

23. –

(05-2020CD29352) ACORDAR la declaració́ d’interès especial o utilitat municipal de les
obres de renovació de la cuina de l’Escola Dolors Monserdà-Santpau ubicada a
l’Avinguda de Vallvidrera núm. 9 en la qual es desenvolupa l’activitat d’escola pública
d’educació infantil i primària, emparades pel comunicat diferit d’obres que ha estat
emes el 5 d’octubre de 2020 (expedient 05-2020CD28352) 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 al Consorci d'Educació de Barcelona, entitat identificada amb NIF
Q0801205F, la bonificació del 70% 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 de caràcter públic, es realitzen en terrenys qualificats
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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.
24. –

(07-2020CD7729) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres consistents en reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense
afectar l'estructura de l'edifici i reforma interior en locals (entitats sense ús
d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici, en edificis catalogats A o B, a la finca
del passeig Vall Hebron, 171, Bx, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any
2020; 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 presentació del
comunicat d’obres en data 14 de febrer de 2020. Atès que, s’ajusta a allò establert en
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat és una
entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments
(clau 7a) i és un dels equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes
Urbanístiques del PGM. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

25. –

(09-2017LL43177) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres consistents en l’ampliació de l’equipament Taller Escola Barcelona ubicat al
carrer Fernando Pessoa 54 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de
l’ICIO; CONCEDIR a Taller Escola Barcelona SCCL, la bonificació del 65% sobre la quota
de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la
llicència d’obres amb número d’expedient 09-2017LL43177 atorgada per la Quarta
Tinenta d’Alcaldia en data 12 de gener de 2018, atès que s’ajusta a allò establert en
l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que hi concorren
circumstàncies socials, que les obres consisteixen en l’ampliació d’un equipament
comunitari de l’article 212 del PGM, que s’executen en un terreny qualificat
urbanísticament com equipament, i que es promouen directament per una entitat
sense ànim de lucre. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

26. –

(10-2018LL38444) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres de construcció d’edifici destinat a oficines de la seu de la Cambra de Comerç, als
terrenys situats a l’avinguda Diagonal número 59, i de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1 de l’any 2019, CONCEDIR a Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona 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
26 de març de 2019 (exp. 10-2018LL38444) donat 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 (cambra oficial) de construcció d’un
edifici destinat a equipament públic (oficines per a la seu) a sòl qualificat de 7b; i
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

27. –

(10-2019LL33526) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres de construcció d’edifici destinat a centre sociosanitari del Nou Hospital Evangèlic
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de Barcelona, als terrenys situats al carrer Ciutat de Granada número 108-116, i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020, CONCEDIR a Fundació Privada
Hospital Evangèlic la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 15 de juliol de
2020 (exp. 10-2019LL33526) donat 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 sens ànim de lucre (Fundació Privada Hospital Evangèlic) de
construcció d’un edifici destinat a equipament públic (sanitari-assistencial) a sòl
qualificat de 7@; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
28. –

(10-2020LL29333) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres
autoritzades per la llicència d’obres majors 10-2020LL29333 consistents en la
instal·lació d’un ascensor i d’una escala d’incendis a l’Escola Zafra, ubicada al carrer
Rogent 51; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les
esmentades obres donat que resulta procedent, d’acord amb allò que
estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen en un
edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B; DONAR TRASLLAT a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

29. –

(10-2020CD21848) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres
consistents “actuacions als pati de l’escola per adequació al canvi climàtic” emparades
pel comunicat d’obres tramitat amb número d’expedient 10-2020CD21848, que s’han
de realitzar a l’Escola Vila Olímpica del carrer Carmen Amaya 2; CONCEDIR al Consorci
d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres donat que
resulta procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal
2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl
qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212
de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

30. –

(10-2020CD22067) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres
consistents en “Actuacions als patis i façana de l’Escola Poblenou per adaptació al canvi
climàtic.” emparades pel comunicat d’obres tramitat amb número d’expedient 102020CD22067, que s’han de realitzar a l’Escola Poblenou del carrer Perú 129;
CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les esmentades obres
donat que resulta procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança
Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl
qualificat d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212
de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

31. –

(10-2020CD42749) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de
reforma de l’edifici de la Fundació Privada Pasqual Maragall ubicat al carrer Wellington
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28-30 que han estat objecte del comunicat diferit d’obres tramitat amb número
d’expedient 10-2020CD42749; CONCEDIR a la Fundació Privada Pasqual Maragall la
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
respecte a les obres referides anteriorment; ja que resulta procedent d’acord amb allò
que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que es realitzen per una
entitat sense ànim de lucre, sobre sòl qualificat d’equipaments i en un equipament dels
inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
32. –

(M1923/1965) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Que en relació
a l’àmbit de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, el govern municipal faciliti als grups
municipals un informe -en el termini de 15 dies- que contingui l’estudi econòmic de
l’operació, els aprofitaments generats, l’equilibri de beneficis i càrregues, el destí del
sòl industrial, la protecció de les fàbriques i l’encaix de l’operació dins l’àmbit del
triangle del Besòs – Sagrera – 3 Xemeneies 2. Creï un espai de treball amb els grups
municipals i les entitats per tal de dirimir la idoneïtat del conveni i les necessitats
d’equipaments, serveis i impuls econòmic de l’àmbit en qüestió.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

33. –

(M1923/1982) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern municipal a comptar amb la participació de les entitats veïnals i comercials
afectades, els grups polítics municipals i les entitats i institucions acadèmiques i
tècniques de reconegut prestigi de la ciutat, a l’hora de definir la configuració de l’espai
públic dels eixos verds i les places que han de configurar la Superilla Barcelona, per tal
d’assegurar que són del tot compatibles amb el normal funcionament de la ciutat i la
mixtura d’usos que la caracteritza.
Del Grup Municipal Partit Popular:

34. –

(M1923/1969) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient
acorda: - La constitució, en el termini d’un mes, d’una taula de treball per tal de
consensuar els usos que tindrà el solar situat en la confluència dels carrers Jorge
Manrique i Cardenal Vidal i Barraquer, així com cercar un possible espai alternatiu a la
construcció dels habitatges dotacionals previstos inicialment en aquest espai. - Aquesta
taula estarà formada per representants dels grups municipals, d’associacions veïnals,
de comerciants, així com de l’Escola Pau Casals i l’Escola Bressol Municipal l’Arquet.
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
35. –

(M1923/1953) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Instar el govern municipal a sotmetre a debat a la propera reunió de la Comissió de
Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat un esborrany de la futura regulació de
llicències de serveis de lloguer de patinets elèctrics d’us compartit, prèvia sessió
d’informació amb els grups polítics.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Ciutadans:

36. –

(M1923/1978) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1. Declarar que la T-Mobilitat és un element central de les estratègies de mobilitat a
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la implementació no pot demorar-se per més
temps. 2. Instar l'Autoritat del Transport Metropolità, la Generalitat de Catalunya,
l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona a culminar el període
de proves i posar en marxa, al més aviat possible, el títol de transport integrat, públic i
compartit, amb sistema de pagament electrònic, conegut com a T-Mobilitat.
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

37. –

(M1923/1966) Que el responsable polític i la direcció de Parcs i Jardins informin en
quina mesura s’ha revisat el Protocol d’assetjament; de les accions que s’estan prenent
per eradicar l’assetjament laboral que ara pateixen les dues víctimes per haver
denunciat el cas d’assetjament per raó de sexe a Parcs i Jardins; i de les mesures que la
institució prendrà per tal de protegir les treballadores.

38. –

(M1923/1970) Que el govern municipal es comprometi a dur a terme les modificacions
pertinents de la normativa sancionadora vigent, per tal d’assegurar el compliment
d’aquesta per part de les empreses de motosharing, en especial en la part relativa a no
superar el màxim de vehicles permesos segons llicència, tal i com especifica
l’ordenança municipal.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

39. –

(M1923/1981) Que el Govern de la ciutat monitoritzi de manera específica i a temps
real, el trànsit de tots els carrers afectats per l’àmbit de la Superilla i que faci públiques
les dades obtingudes presentant un informe mensual sobre aquesta qüestió, així com
les emissions contaminants originades per la mobilitat, detallant les dades per carrers i
franges horàries per tal d’avaluar l’impacte de les restriccions de trànsit als carrers no
pacificats, així com les emissions contaminants produïdes pel trànsit rodat.
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40. –

(M1923/1979) Que el Govern municipal garanteixi la documentació i preservació
patrimonial de les restes arqueològiques aparegudes al subsòl de l’Avinguda Diagonal
en el transcurs de les obres del nou col·lector. Que s’aprofiti aquesta troballa per
aprofundir en el coneixement de la història de la ciutat prèvia a la construcció de
l’Eixample, elaborant-ne un programa divulgatiu, que es presenti en aquesta comissió
els propers sis mesos.
Del Grup Municipal Ciutadans:

41. –

(M1923/1977) Que el Govern Municipal procedeixi a perllongar les moratòries per a la
circulació dels vehicles N1 (furgonetes), N2 (vehicles pesants), N3 (camions) i M2
(autocars petits) per la Zona de Baixes Emissions de la ciutat fins a l'any 2022, una
vegada que s'hagi superat la crisi sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19.
Del Grup Municipal Partit Popular:

42. –

(M1923/1968) Que el govern municipal constitueixi un grup de treball amb els
operadors i actors implicats del sector dels patinets elèctrics compartits, i quan acabi el
seu treball es presenti una regulació específica i s’iniciï la tramitació de la concessió de
llicències.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

43. –

(M1923/1952) Instem el Govern Municipal a: 1) Crear un grup de treball integrat per
empreses i professionals del sector de l’automoció i la tecnologia, el govern i els grups
municipals, per començar a dissenyar ja la mobilitat autònoma, pública i privada, de
persones i mercaderies, de la ciutat. 2) Informar, mitjançat una sessió informativa als
grups municipals, de la situació actual i dels plans del govern municipal sobre la
mobilitat autònoma. 3) Donar la deguda prioritat i accelerar els plans i programes de
mobilitat autònoma.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:

44. –

(M1923/1976) Per a quan té previst el Govern Municipal la redacció del projecte
d'urbanització de passeig del Front Marítim entre els carrers de la Jonquera i de Josep
Pla, consensuat amb els veïns i les associacions, com es va comprometre en el ple de
districte de desembre de 2020?
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Del Grup Municipal Partit Popular:
45. –

(M1923/1967) Quin és el calendari previst per a la construcció i posada en
funcionament dels dos aparcaments de BSM situats als carrers Thous i Ana María
Matute, al districte d’Horta Guinardó?
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

46. –

(M1923/1951) Quan es donarà compliment a la decisió del Consell Plenari del Districte
de l’Eixample i es revertiran els girs obligatoris de Diagonal i Gran Via?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

47. –

(M1923/1971) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en data 14 de setembre de
2020 amb el següent contingut: (M1923/1156) Que el govern municipal executi de
manera preferent i imminent l’expropiació dels immobles del Sector 06 Sigüenza Murtra de la MPGM en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, tal com marca el
planejament per tal de reallotjar els veïns i veïnes dels immobles afectats de forma
definitiva.
Del Grup Municipal Partit Popular:

48. –

(M1923/1975) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició/Declaració de grup
atesa a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en data 10 de
desembre de 2019 ( M1923/322) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i
Infraestructures acorda: Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 2
mesos el calendari d’execució, acompanyat de la corresponent planificació i dotació
pressupostària del proper exercici i els següents, per tal de garantir el cobriment de la
Ronda de Dalt en tots els seus trams, retornant al projecte consensuat amb els veïns i
veïnes, que en el seu dia va obtenir el suport de tots els partits.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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