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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 15 de novembre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 18 d'octubre de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de les Corts

1. – (22PL16895) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic del pavelló 
poliesportiu l’Illa al barri de Les Corts; d’iniciativa municipal; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe 
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte d'Horta-Guinardó

2. – (21PL16885) 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 Regulació 
del Subsòl per a l’aparcament i dipòsit municipal soterrat al carrer de Thous, 
d’iniciativa pública,amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística, informe que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu
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3. – (21PL16829) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
l’estació de Sant Andreu Comtal; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte 
al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; 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 Sant Martí

4. – (15PL16330) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de la parcel·la del carre Àvila, 66 de 
Barcelona; d’iniciativa privada, promogut per A22 Avila, SL, amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; 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

5. – (22PL16935) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia de 10 de novembre de 2022 que acorda 
ampliar, de conformitat amb allò establert a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, el 
termini d’exposició pública de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
l’antiga fàbrica Mercedes-Benz al districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, per 
15 dies naturals més, a comptar des del dia següent a la finalització del termini atorgat 
per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de data 20 de 
setembre de 2022, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 
d’octubre de 2022. 

6. – (22SD0093O) APROVAR inicialment l’Ordenança per la qual es fixen els criteris d’accés, 
circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i es 
promou una mobilitat sense emissions d’acord amb el redactat que consta a 
l’expedient. SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal; 
PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web de l’Ajuntament. 

7. – (01-2018LL51965) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a efectuar a l’emplaçament carrer Reina Cristina núm. 5, consistents en la 
realització de les obres necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb 
impermeabilització i rehabilitació de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i 
segregació de baixants per pluvials i tractament als forjats de la coberta, en edifici amb 
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clau urbanística 15, zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat 
amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en 
l’article 7è.1.B) B2. de l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018, en relació a l’aplicació de 
la bonificació i a la seva quantia.CONCEDIR a FACERAS SL, representada pel senyor 
Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel Regidor de 
Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018, amb núm. d’expedient 01-2018LL51965, 
per a la realització d’obres a l’emplaçament carrer Reina Cristina núm. 5, consistents en 
un projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la 
coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i 
tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de 
conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el 
conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B) B2. de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. 
DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

8. – (01-2018LL53562) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a realitzar a l’emplaçament carrer Reina Cristina núm. 7, consistents la 
realització de les obres necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb 
impermeabilització i rehabilitació de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i 
segregació de baixants per pluvials i tractament als forjats de la coberta, en edifici amb 
clau urbanística 15, zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat 
amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en 
l’article 7è.1.B) B2. de l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018, en relació a l’aplicació de 
la bonificació i a la seva quantia. CONCEDIR a FACERAS SL, representada pel senyor 
Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel Regidor de 
Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018 amb núm. d’expedient 01-2018LL53562, 
per a la realització d’obres a l’emplaçament carrer Reina Cristina núm. 7, consistents en 
un projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la 
coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i 
tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de 
conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el 
conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B) B2. de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. 
DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (01-2018LL56477) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a efectuar a l’emplaçament Pg. Isabel II, núm. 10, consistents la realització de les 
obres necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i 
rehabilitació de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants 
per pluvials i tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, 
zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs 
en el conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B) B2. de 
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la 
seva quantia. CONCEDIR a FACERAS SL, representada pel senyor Sergio Carratalá 
Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
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instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel Regidor de Ciutat Vella de 
data 21 de desembre de 2018 amb núm. d’expedient 01-2018LL56477, per a la 
realització d’obres a l’emplaçament Pg. Isabel II, núm. 10 consistents en un projecte de 
coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la coberta, 
instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i tractament als 
forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de conservació de 
l’estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. 
d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B) B2. de l’esmentada 
Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. DONAR 
TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (01-2018LL56894) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a efectuar a l’emplaçament carrer Llauder, núm. 1, consistents la realització de 
les obres necessàries per al projecte de coberta verda tipus mixt, amb 
impermeabilització i rehabilitació de la coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i 
segregació de baixants per pluvials i tractament als forjats de la coberta, en edifici amb 
clau urbanística 15, zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat 
amb nivell B, inclòs en el conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en 
l’article 7è.1.B) B2. de l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018, en relació a l’aplicació de 
la bonificació i a la seva quantia. CONCEDIR a FACERAS SL, representada pel senyor 
Sergio Carratalá Lamarca, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència atorgada pel Regidor de 
Ciutat Vella de data 21 de desembre de 2018, amb núm. d’expedient 01-2018LL56894, 
per a la realització d’obres a l’emplaçament carrer Llauder, núm. 1 consistents en un 
projecte de coberta verda tipus mixt, amb impermeabilització i rehabilitació de la 
coberta, instal·lació de placa fotovoltaica i segregació de baixants per pluvials i 
tractament als forjats de la coberta, en edifici amb clau urbanística 15, zona de 
conservació de l’estructura urbana edificatòria, catalogat amb nivell B, inclòs en el 
conjunt del Pg. d’Isabel II, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.B) B2. de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. 
DONAR TRASLLAT a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (02-2021CD26250) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
actuacions realitzades a la finca situada al carrer Mallorca 106, emparades per 
l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2021CD26250 en data de 29 de juny de 2021; 
CONCEDIR al CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (Q-0.801.205-F) 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 a l’interessat i 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (02-2021LL50749) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de millora de les escales A i D, pel que fa a la seva protecció contra incendis de 
l’edifici ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes 587 – 589, emparades per 
l’atorgament de la Llicencia d’obres majors, identificada amb el número d’expedient 
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02-2021LL50749, en data de 18 de gener de 2022; CONCEDIR a l’INSTITUT CATALÀ DE 
LA SALUT (Q-5.855.029-D) 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 a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (05-2022CD20146) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de reforma interior amb afectació estructural puntual i canvis de distribució en 
l’habitatge particular ubicat al pis 2on, porta 2ª de l’edifici de la plaça Lesseps núm. 30, 
que es realitzen a l’empara del comunicat emes a l’expedient 05-2022CD20146, 
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 2022, 
CONCEDIR a la Sra. Mariann Leonard Avia, la bonificació del 95% 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 una finca urbanísticament protegida amb nivell “A”, 
segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; 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. 

14. – (05-2022CD30208) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de correcció dels punts no satisfactoris de la inspecció de les instal·lacions 
tèrmiques, de protecció contra incendis i de la commutació automàtica del 
subministrament elèctric de l’edifici de l'Escola Jesuïtes de Sarrià ubicat al carrer de 
General Vives 28, amb accés principal pel carrer de Carrasco i Formiguera nº 28-32, 
emparades pel comunicat diferit emès l’1 d’agost de 2022 a l’expedient 05-
2022CD30208, 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 FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, 
entitat identificada 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). A.1, 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. 

15. – (05-2022LL22263) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació del terrat de l’edifici plurifamiliar ubicat al carrer Vallirana núm. 
75, que es realitzen a l’empara de la llicència tramitada a l’expedient 05-
2022LL22263,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 2022, CONCEDIR a la Comunitat Propietaris de la finca del carrer Vallirana 
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75 la bonificació del 35% 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 de protecció “C” pel Pla Especial del Patrimoni 
arquitectònic, històric i artístic de la ciutat; APLICAR el mateix tipus de bonificació a la 
quota de l’impost relativa 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. 

16. – (05-2022CD28921) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de reparació estructural i dels revestiments del soterrani –cuines- de l’edifici 
principal i reparació del pericó de sanejament de l’edifici d’educació infantil de l'Escola 
Jesuïtes de Sarrià ubicat al carrer de Carrasco i Formiguera nº 28-32, emparades pel 
comunicat diferit emès el 14 de juliol de 2022 a l’expedient 05-2022CD28921, 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 FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, entitat identificada 
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). A.1, 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. 

17. – (05-2022LL17970) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres emparades per la Llicència atorgada el 13 de setembre de 2022 (expedient 05-
2022LL17970), consistents en la reparació de les lesions estructurals de la façana de 
l’edifici “G” – Sant Angel que dona a un dels patis interiors de l’escola, i de l’escala de 
l’edifici “A” dins del conjunt Escoles Professionals Salesians de Sarrià, emplaçat al 
carrer Maria Auxiliadora núm. 8 i al passeig Sant Joan Bosco 42, al qual es desenvolupa 
l’activitat de centre educatiu de Formació Professional i Batxillerat, 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 ESCOLES PROFESSIONALS SALESIANS 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).1, 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; 
i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció 
final de l’obra. 

18. – (05-2015LL43717) DECLARAR la improcedència de considerar d’especial interès i utilitat 
municipal les obres de reestructuració, reforma i canvi d’ús de l’edifici ubicat al carrer 
Roman Macaya núm. 7-9 realitzades a l’empara de la llicència d’obres majors atorgada 
el 8 de novembre de 2016 a l’expedient 05-2015LL43717; DENEGAR a 
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ZEROONETIBIDABO 32, SL la bonificació del 35 per cent sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta improcedent d’acord amb allò 
que estableix l’article 7è.6 de l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017, amb motiu 
d’haver-se presentat la sol·licitud de bonificació extemporàniament; DONAR TRASLLAT 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

19. – (07-2016CI01628) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres per la connexió de l’escomesa elèctrica a l’Hospital Vall d’Hebron i instal·lació de 
nous centres de transformació al Passeig de la Vall d’Hebron 119-129; CONCEDIR al 
Servei Català de la Salut, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
d’instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del comunicat (07-
2016CI01628), de data 14 de gener de 2016. I això atès que, s’ajusta a allò establert en 
l’article 7.1.A1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2016, en tant que, segons l’informe tècnic del 8 de 
setembre de 2022, aquesta actuació s’ha realitzat per construccions, instal·lacions i 
obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l’article 
212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, s’han executat en 
terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament(clau 7a) i les mateixes han 
estat promogudes a iniciativa d’entitat de caràcter públic. DONAR-NE TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

20. – (07-2017CI50237) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma d’interior de locals (entitats sense ús d’habitatge) sense afectar 
l’estructura de l’edifici al Passeig de la Vall d’Hebron 119-129 de Barcelona; CONCEDIR 
al Servei Català de la Salut, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
d’instal·lacions, construccions i obres generada pel comunicat immediat (07-
2017CI50237), de data 21 de setembre de 2017. I això atès que, s’ajusta a allò establert 
en l’article 7.1.A1.1. de l’OF 2.1 de l’any 2017, en tant que, segons l’informe tècnic del 
8 de setembre de 2022, aquesta actuació s’ha realitzat per construccions, instal·lacions 
i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l’article 
212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, s’han executat en 
terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament (clau 7a) i les mateixes han 
estat promogudes a iniciativa d’entitat de caràcter públic. DONAR-NE TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

21. – (07-2017LL45514) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres corresponents a la passarel·la de connexió de torreons i ascensor interior, al Pg. 
Vall Hebron nº 149-157 de Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2018; CONCEDIR a la Fundació ALBA, la bonificació del 65% sobre la quota de 
l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la llicència 07-
2017LL45514 concedida en data 16 de gener de 2018. I això atès que s’ajusta a allò 
establert a l’article 7.1.A1.2 de l’esmentada ordenança, en tant que les obres segons 
l’informe tècnic del 7 de juliol 2022, són destinades a qualsevol dels equipaments 
comunitaris que es detallen a l’article 212è de les Normes urbanístiques del Pla 
General Metropolità; s’executen en terrenys qualificats urbanísticament com 
equipament i són promogudes per una entitat sense ànim de lucre. DONAR-NE trasllat 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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22. – (07-2018LL13788) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a construccions, instal·lacions i obres destinades a 
equipaments comunitaris promoguts per operador públic (70% - OOFF 2.1, art 
7.1.A1.1), al Camí Cal Notari 95 de Barcelona, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2018; CONCEDIR a Transports Metropolitans de Barcelona, la bonificació 
del 70% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada 
concessió de la llicència 07- 2018LL13788 de data 1 d’agost de 2018. I això atès que les 
obres s’ajusten a allò establert en l’article 7.1.A1.1. de l’esmentada ordenança, en tant 
que, segons l’informe tècnic del 27 d’abril de 2022, aquesta actuació s’ha realitzat 
exclusivament per construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels 
equipaments comunitaris que es detallen a l’article 212è de les Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità, que s’executin en terrenys qualificats urbanísticament 
com d’equipament(clau 7a), i son promogudes per entitat de caràcter públic. DONAR-
NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

23. – (07- 2022CI23781) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres d’adequació de la pista esportiva, vestidors i tanca perimetral del pati (adequació 
dels espais exteriors en el marc del projecte Decidim els patis), al carrer Coves d’en 
Cimany, 42-54 de Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2022; 
CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota 
de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada pel comunicat immediat 07-
2022CI23781 de data 3 de juny de 2022. I això atès que s’ajusta a allò establert en 
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat immediat és 
una entitat de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i és tracta d’un dels equipaments contemplats en 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. 

24. – (07-2020LL02639) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres d’instal·lació i posada en marxa d’un nou circuït hidràulic, en la reparació de les 
escletxes i revestiments de les basses per evitar pèrdues de aigua i en l’adequació dels 
marges i interiors de les basses per a facilitar la seva naturalització per al passeig Vall 
d’Hebron 171l-179l de Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2020; CONCEDIR a la Diputació 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 
07-2020LL02639, en data 20 de gener de 2020; i això 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 en 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. 

c) Proposicions



9/11
CCM 10/22 Ecologia2

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/4460) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal es comprometi a crear una Oficina dels Barris de Muntanya, 
que tingui caràcter municipal, amb competències i capacitat d’actuació transversal en 
tots els districtes de muntanya, i que estigui dotada dels recursos humans i 
pressupostaris per desenvolupar les tasques de gestió necessàries, a nivell urbanístic, 
legal, forestal, de manteniment i de seguretat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/4482) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern incorpori al pressupost 2023 la partida corresponent a les obres de 
reurbanització del carrer Balmes entre la plaça Joaquim Folguera i la plaça Molina per 
a licitar en el transcurs de l’any que ve les obres, i que es redacti el projecte executiu 
entre la plaça Joaquim Folguera i la Plaça Kennedy. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

27. – (M1923/4478) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat constata 
el fracàs de l'anomenada Superilla del Poblenou i insta el Govern Municipal a 
desmantellar aquesta actuació d'urbanisme tàctic compresa entre els carrers Badajoz, 
Pallars, Llacuna i Tànger.

Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/4489) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Instar el Govern municipal a paralitzar l’avantprojecte per a reformar la Ronda de Sant 
Antoni entre els carrers del Comte d’Urgell i Floridablanca, fins a no assolir un consens 
polític i veïnal majoritari segons la proposta pactada l’any 2018. 

Del Grup Municipal Valents:

29. – (M1923/4465) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern Municipal faci una prova pilot d’un any de durada, on s’instal·lin equips 
purificadors d’aire entre F. Macià i Numància o altres espais on la mala qualitat de 
l’aire sigui crítica (entorns d’escoles, hospitals, etc). 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

30. – (M1923/4457) Que abans d’acabar el mandat, el Govern municipal busqui una solució 
consensuada amb el veïns i veïnes afectats pels Plans de Millora Urbana de la 
Teixonera, per tal d’establir un calendari real d’execució i redueixi el màxim possible les 
afectacions previstes en els planejaments actuals. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

31. – (M1923/4483) Que el govern municipal preservi el Parc Urbà existent a la carretera de 
l’Arrabassada fins a tenir la Ronda de Dalt coberta i soterrada, i acceleri les gestions per 
a disposar del sòl previst per habitatge dotacional públic que es preveu al sector de 
desenvolupament delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samaria. 

32. – (M1923/4484) Que el govern municipal inclogui als pressupostos del 2023 una partida 
pressupostària específica per als estudis previs i l’avantprojecte que han de ser el 
primer pas per el procés de cobriment de la Ronda General Mitre entre Prat de la Riba i 
l’Avinguda Diagonal. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

33. – (M1923/4491) Que el govern municipal deixi sense efecte la proposta d’obligatorietat 
de gir per als vehicles que circulin pels carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell 
i Girona ja que col·lapsaran altres vies de la xarxa bàsica que no tindran capacitat per 
absorbir el trànsit derivat. 

De Regidora no adscrita:

34. – (M1923/4470) Demanem al govern municipal la cessió definitiva de l'espai del pati de 
l'Escola Paideia. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

35. – (M1923/4458) Quins criteris ha tingut en compte el Govern municipal a l’hora 
d’elaborar la darrera proposta de reurbanització de la Ronda Sant Antoni? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

36. – (M1923/4477) Pensa el Govern Municipal que un hort urbà al barri de Diagonal Mar és 
el lloc més propici per plantar i collir aliments?

37. – (M1923/4481) El Govern Municipal té intenció, realitzant els canvis normatius 
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necessaris, de convertir els antics colomars i els antics pisos porteria als terrats dels 
edificis de la Rambla en pisos socials, mitjançant la instal·lació de contenidors marítims 
i així augmentar el nombre d'habitatges a la zona?

Del Grup Municipal Partit Popular:

38. – (M1923/4490) Com valora el govern municipal l’impacte a la mobilitat de la ciutat pel 
desplegament de la campanya impulsada per controlar els límits de velocitat amb 17 
nous radars instal·lats recentment a Barcelona en la seva primera fase de 
desplegament?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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