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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 d'abril de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

17. – (22SD0028NT) APROVAR inicialment la modificació de l'Ordenança d’ús de les vies i els 
espais públics de Barcelona per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i 
d’utilitzar altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona.
SOTMETRE-LA a 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, durant el qual podrà 
ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta Municipal i al web 
de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

18. – (21SD0367RE) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament del Consell Ciutadà 
per la Sostenibilitat. SOTMETRE’L a informació pública per a la presentació 
d’al·legacions per un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. PUBLICAR-LO 
també a la Gaseta Municipal i en el web de l'Ajuntament. 

19. – (22XC0091) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a 
l’any 2022 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 2022 per un import de 169.033.290,31 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària D/46701/44111 del pressupost de l'any 2022, pel 
finançament del servei de transport públic per a l’any 2022, d’acord amb aquest 
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; 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; 
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. 

21. – (07-2020CD26510) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
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urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona, i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Ignasi Domènech Vives, la 
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, atès que, 
s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant que les 
obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona. DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

22. – (07-2020CD26519) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Alejandro Martínez Bueno, 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, 
atès que, s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant 
que les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis 
o locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona. 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

23. – (10-2022CI08767) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres de reforma interior amb afectació puntual d’estructura i de 
façanes a realitzar en el Centre d’Assistència Primària ubicat al carrer Ramon Turró 
337-339 a l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 10-
2022-CI08767; 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. 

Districte de Ciutat Vella

24. – (1BC2018/121) ESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 24 de gener de 
2022 per la senyora MARIA CRISTINA MARTÍNEZ MUÑIZ, obrant en nom i representació 
de INTERPARKING HISPANIA, SA, contra l’acord adoptat per la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 
de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprovava definitivament el Projecte executiu 
de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’acord amb 
l’informe que als efectes de motivació s’incorpora a la present resolució, i que aclareix 
que la solució en l’espai públic exterior i per a l’adequació interior de l’aparcament 
s’haurà de definir i resoldre en el corresponent projecte específic d’adaptació d’aquest 
espai. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 
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Districte de Sant Martí

25. – (21SD0249PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu de construcció de planta soterrada amb 
ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a 
l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Vilena, Ramon Trias Fargas, Wellington i 
avinguda Icària”, àmbit inclòs en el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, situat al solar de l’antic Mercat del Peix, d’iniciativa 
municipal, promogut Barcelona Serveis Municipals SA, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (amb classificació B, favorable amb observacions o condicions d'execució 
d'obra) de 21 de gener 2022 i amb l’informe d’Auditoria de febrer de 2022 que figuren 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 27.303.041,10 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò establert a l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en 
el Tauler d’Edictes Municipal. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. 

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:

26. – (M1923/3842) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: -
Obrir al barri i a la ciutat l’antiga presó Model com a equipament municipal, dotant-lo 
d’un programa d’usos (p.e. esportius, culturals i comunitaris) provisionals, que 
garanteixin un ús regular i no esporàdic de la Model, amb l’objectiu d’intensificar 
l’aprofitament dels seus espais per part d’entitats i ciutadania, mentre no s’iniciï la seva 
transformació urbanística de manera definitiva, aturada els darrers 5 anys, tal i com 
aprovà per unanimitat el Consell plenari del Districte de l’Eixample. - L’enderroc dels 
murs de l’antiga presó als carrers Provença i Rosselló, per tal de crear dues noves 
places que ajudin a generar espai públic de qualitat. - Agilitzar la transformació 
urbanística de la Model amb la presentació, abans de finalitzar el present mandat, dels 
projectes executius dels respectius equipaments previstos, tal i com es va 
comprometre el Govern municipal a finals de 2020. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

28. – (M1923/3830) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat sol·licita 
al Govern Municipal iniciar els tràmits necessaris per a la instal·lació a la zona del 
Fòrum d'una nova estació de vigilància de la qualitat de l'aire i del mesurament dels 
contaminants atmosfèrics que inclogui, a més del NO2 i les partícules en suspensió, 
l'òxid de sofre, l'ozó i els metalls pesants.

Del Grup Municipal Partit Popular:

29. – (M1923/3857) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta a 
que el govern municipal aprovi i presenti en el termini de 15 dies una instrucció 
aclaridora de l’abast de l’article 26.2 del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’Allotjament Turístic (PEUAT) sobre la transmissibilitat de les llicències 
atorgades amb anterioritat a la seva darrera aprovació. 

Del Grup Municipal Valents:

30. – (M1923/3844) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a que presenti al setembre un informe als grups municipals on 
s’expliqui el funcionament de la implementació del nou contracte de neteja en els 
districtes on s’ha implementat. 

EL SECRETARI GENERAL
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