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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de juny de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (22SD0033NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels 
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) aprovada per acord del 
Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2011, modificada 
per acords del 29 de juny de 2018 i pel Decret de l’Alcaldia de 25 de maig de 2018 en 
relació amb la modificació dels seus annexes. SOTMETRE-LA AL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual 
podrà ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta Municipal i 
al web de l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

6. – (02-2016LL28588) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 
reforma sobre façana realitzades a l’edifici conegut com Edifici de la Unión y el Fénix 
Español, situat al Passeig de Gràcia 21, emparades per l’atorgament de la llicència 
d’obres 02-2016LL28588 de data 21 de setembre de 2017; CONCEDIR a la societat 
ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (A-28.007.748) la bonificació del 50% 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada en relació 
amb 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’una obra en edifici catalogat d’interès local 
inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B segons la Llei 
9/1993); NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

7. – (02-2019LL22140) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior puntual del pavelló 10, planta 1ª i del pavelló 12, planta 2ª, 
així com de l’actuació puntual en la façana del Carrer Provença amb substitució de 
fusteries exteriors, realitzades a l’Hospital Clínic de Barcelona, sense afectació de 
l’estructura de l’edifici ubicat al Carrer Villarroel núm. 170, emparades per 
l’atorgament de la Llicència d’obres 02-2019LL22140 el 15 d’octubre de 2020; 
CONCEDIR a l’HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA (Q-0.802.070-C) la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació 
a les obres indicades, atès que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança 
Fiscal 2.1, ja que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a 
equipament comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i 
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promogudes per una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE 
trasllat a L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

8. – (06-2019CD21936) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres 
realitzades pel Sr. Fernando Osés Borés a l’empara del comunicat diferit núm. 06-
2019CD21936, admès en data 26 de juny 2019, per a la realització de les següents 
actuacions: (i) Obres de reforma interior en un habitatge sense afectar l’estructura de 
l’edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits (O-2l-3b1), a 
l’emplaçament plaça de la Llibertat, 20, principal 2a, de conformitat amb l’article 7è 
apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019 reguladora de l’ICIO. CONCEDIR al Sr. 
Fernando Osés Bores una bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres generada per les obres realitzades, essent l’import 
abonat per l’ICIO de 696,80 euros (ja aplicada una bonificació de l’ICIO del 35%, tot i no 
constar detallada expressament en el càlcul) - calculat sobre el pressupost inicial de 
l’obra –, donat que es reuneixen les condicions previstes per l’article 7è apartat B3 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019, atès que la finca situada a la plaça de la Llibertat, 
20, principal 2a, forma part del conjunt de la plaça de la Llibertat, amb identificador de 
la fitxa de catàleg 2585 i amb nivell de protecció de Béns amb elements d’interès (C). 
DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. NOTIFICAR-LO a la part interessada. 

9. – (07-2021LL47619) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació i consolidació del pavelló de Nostra Senyora de la Puríssima de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 176-
171, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2022, CONCEDIR a FUNDACIÓ 
PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU la bonificació del 95% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de 
la llicència, en data 20 de maig de 2022 (exp. 07-2021LL47619) a la part amb protecció; 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 
són obres en edifici declarat Monument Històric – Artístic d’Interès Nacional (nivell de 
protecció A) per a la seva rehabilitació i consolidació; i DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (10-2021LL33642) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en substitució de cobertes de fibrociment a la nau ubicada al carrer 
Pellaires 30-38, que van ser autoritzades per llicència d'obres majors amb número 
d'expedient l0-2021LL33642, a efectes de concessió de bonificació sobre la quota de 
I'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i CONCEDIR a la Fundació Privada 
Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto 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 inclòs en el 
catàleg del Patrimoni cultural català amb nivell de protecció B. DONAR TRASLLAT a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (10-2021LL54038) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en l’ampliació amb construcció de nova planta de l’escola modular ubicada 
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al carrer Zamora 115-119 emparades per la llicència d’obres majors amb número 
d’expedient 10-2021LL54038 a efectes de concessió de bonificació sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i 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. 

12. – (10-2022CI02573) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de 
reforma interior, amb realització d’instal·lacions comunes i actuació en façanes a 
realitzar en el Centre d’Assistència Primària ubicat al carrer Concili de Trento 25 a 
l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 10-
2022CI02573; CONCEDIR a l’Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 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 
(7b) i en un equipament d’assistència sanitària dels inclosos a l’article 212 b) de les 
NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (10-2022CI02775) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres d'actuació 
en façanes a realitzar en el Centre d'Assistència Primària ubicat al carrer Pere Vergés 3 
a l'empara de la comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient l0-
2022CI02775; CONCEDIR a I'Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la
quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta procedent 
d'acord amb allò que estableix l'article 7è de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les 
obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d'equipaments 
(7b) i en un equipament d'assistència sanitària dels inclosos a I'article 2l2b) de les 
NUPGM. DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

14. – (10-2022CI08767) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres de 
reforma interior amb afectació puntual d'estructura i de façanes a realitzat en el Centre 
d'Assistència Primaria ubicat al carrer Ramon Turró 337-339 a l'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 10-2022CI08767; CONCEDIR a 
l'Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de I'Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò que 
estableix I'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 (7tl) i en un equipament 
d'assistència sanitària dels inclosos a I'article 212 b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a 
l'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

15. – (10-2022CI11508) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en la substitució de vidres per malla tensada d’acer inoxidable, que s’han 
de realitzar a l’edifici conegut com la Incubadora de Glòries, que s’ubica al carrer 
Llacuna 156-162 a l’empara del comunicat immediat d’obres 10-2022CI11508, a 
efectes de concessió de bonificació sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
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Instal·lacions i Obres, i CONCEDIR al Barcelona Activa SAU 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. 

16. – (10-2022CI12052) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en reforma interior i actuacions en façana realitzades a I'Escola Bogatell 
situada al carrer Ramon Turró 58-76 a l'empara del comunicat immediat d'obres l0-
2022C112052, als efectes de concessió de bonificació sobre la quota de l'Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres, i 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 I'article 7è de I'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 I'Institut 
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

17. – (10-2021CI55941) DECLARAR la improcedència de considerar d’especial interès o 
utilitat municipal les obres d’actuació en mitgeres amb instal·lació de bastides per a la 
implantació d’un jardí vertical que s’han de realitzar a la mitgera del solar ubicat carrer 
Àlaba 24-28 a l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 
10-2021CI55941; DENEGAR a l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya la 
bonificació del 65% 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 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen en un sòl no qualificat 
d’equipaments (22arrobaT) i que no es realitzen en cap dels equipaments comunitaris 
inclosos a l’article 212 b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Ciutat Vella

18. – (1BC 2021/168) RESOLDRE les al·legacions presentades, d’acord i en el sentit que 
s’estableix a l’informe resposta d’al·legacions que s’inclou dins l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; APROVAR definitivament el 
Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana des del carrer Dr. Joaquim Pou a 
la plaça Antoni Maura (Tram 2.1), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte de data 22 de desembre de 2021, 
que qualifica el Projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions 
d’execució d’obres), que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.852.804,06 euros, el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa parcialment l’Avantprojecte de la reforma 
de la Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un import de 32.918.246,93 euros, el 21% 
de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per tant forma part d’una unitat superior, 
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
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pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; 
APROVAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys 
a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i FACULTAR la 
Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; NOTIFICAR-HO als interessats en 
aquest procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta 
municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

19. – (1BC 2019/167) ESTIMAR PARCIALMENT el recurs potestatiu de reposició interposat 
en data 22 de març de 2022 pel senyor Jordi Díez Díez, en nom i representació de la 
societat SABA APARCAMIENTOS SA (SABA) contra l’acord adoptat per la Comissió 
d’Ecologia i Urbanisme en data 15 de febrer de 2022, en virtut del qual es va aprovar 
definitivament (i) Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el carrer Jonqueres, 
al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, i també es va aprovar 
definitivament el (ii) Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des de la Pl. 
Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de 
Barcelona (expedient 1BC 2018/121), en el sentit d'admetre la possibilitat de que els 
usuaris sortints de l’aparcament de Catedral puguin circular per l’únic carril ascendent, 
sempre que la mesura tingui un impacte assumible en el transport públic, d’acord amb 
els termes que consten a l’informe emès conjuntament per les Gerències de 
l’Arquitecte en Cap, Mobilitat i Infraestructures, Medi Ambient, i Districte de Ciutat 
Vella de data 5 de juliol de 2022 que als efectes de motivació s’incorpora al present 
acord. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 

20. – (1BC 2019/167) ESTIMAR PARCIALMENT el recurs potestatiu de reposició interposat en 
data 22 de març de 2022 pel senyor Alfred Morales Fernández, en nom i representació 
de la societat BARCELONA D’APARCAMENTS MUNICIPALS (BAMSA) contra l’acord 
adoptat per la Comissió d’Ecologia i Urbanisme en data 15 de febrer de 2022, en virtut 
del qual es va aprovar definitivament (i) Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana 
i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, i 
també es va aprovar definitivament el (ii) Projecte executiu de reurbanització de la Via 
Laietana, des de la Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona (expedient 1BC 2018/121), en el sentit d'admetre 
la possibilitat de que els usuaris de l’aparcament de l’avinguda Francesc Cambó puguin 
circular per l’únic carril ascendent, sempre que la mesura tingui un impacte assumible 
en el transport públic, d’acord i en els termes que consten a l’informe emès 
conjuntament per les Gerències de l’Arquitecte en Cap, Mobilitat i Infraestructures, 
Medi Ambient i Districte de Ciutat Vella de data 5 de juliol de 2022 que als efectes de 
motivació s’incorpora al present acord. NOTIFICAR aquesta resolució a la part 
interessada. 

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 
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produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/4097) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a estudiar tècnicament la viabilitat d'integrar els serveis del bicing 
metropolità amb el bicing de Barcelona, incloent-los a la T-Mobilitat, i presentar, en el 
termini màxim de sis mesos, una proposta per a la integració o la coordinació d'aquest 
servei en la mesura que sigui possible.

Del Grup Municipal Valents:

24. – (M1923/4091) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
elaborar un pla de rehabilitació de façanes en que l’ajuntament es comprometi a 
ajudar econòmicament a les comunitat i agilitzar elsl processos d’obtenció de 
comunicat d’obres. 

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 Esquerra Republicana:

25. – (M1923/4072) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
1. Exigir al Govern espanyol que recuperi de manera immediata i total les freqüències 
d’abans de la pandèmia en la línia del TAV entre Figueres, Girona i Barcelona. 2. 
Reclamar al Govern espanyol que, en resposta a les demandes dels usuaris i usuàries, 
estudiï la viabilitat d’afegir noves freqüències, en especial la reclamació històrica d’un 
tren que surti entre les 20:00 i les 22:00 hores de Barcelona, per a facilitar la conciliació 
laboral i familiar, però també en la franja horària entre les 9:00 i les 15:00 hores des de 
Figueres i els caps de setmana. 3. Reclamar al Govern espanyol que augmenti l’oferta 
de places d’Avant en la línia Figueres-Girona-Barcelona, i en especial als trens 
gestionats per SNCF, que disposen de molt poques places d’aquesta tipologia. 4. 
Reclamar al Govern espanyol que en les freqüències amb demanda més alta —com són 
divendres a la tarda entre Barcelona i Figueres o dilluns al matí entre Figueres i 
Barcelona— estudiï augmentar el número de vagons disponibles o utilitzar trens de 
doble composició. 5. Exigir al Govern espanyol que es millori la comunicació i 
l’usabilitat de l’app i el web de RENFE, tal com reclamen els usuaris/es, en aspectes 
com: - Millorar la velocitat a la qual s’actualitza la disponibilitat de places a l’app. - Fer 
més senzilla la compra d’abonaments al web, i permetre que aquests es puguin 
adquirir a través de l’app. - Millorar la comunicació d'incidències i retards a través de 
l’app a tots els usuaris/es que tinguin bitllet. - Disposar de l’app en català i en la resta 
de llengües cooficials. 6. Instar el Govern espanyol perquè permeti formalitzar 
l’abonament del TAV Figueres-Girona-Barcelona en estacions diferents a la de 
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Barcelona-Sants. 7. Donar trasllat d’aquest acord al Govern espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i als diferents partits representats al Congrés i Senat 
espanyols i al Parlament de Catalunya. 

EL SECRETARI GENERAL
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