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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 20 d'octubre de 2020 
 
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 

  
1. –  (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0747, 20XF0750 i 

20XF0770  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 2020, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex 
indicades.  

 
Districte de Ciutat Vella 

 
2. –  (18PL16649) 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 nou equipament sanitari assistencial a l’església de la casa de la Misericòrdia 
situada al carrer Montalegre 4, al barri del Raval, Districte de Ciutat Vella; promogut 
pel Servei Català de la Salut (CATSALUT); amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que 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 l'Eixample 
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3. –  (19PL16679) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de 
pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats als entorns del carrer 
Girona; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació 
inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord.  

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
4. –  (19PL16749) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de l’equipament on s’ubica l’església 
de Santa Maria de Sants; promogut per l’Arquebisbat de Barcelona.  

 
5. –  (20PL16787) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’un equipament 
sanitari assistencial al barri de La Marina del Port, Districte de Sants Montjuïc; 
promogut per La Vostra Llar Residencial S.L; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a que 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 Sarrià-Sant Gervasi 

 
6. –  (20PL16789) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d’un equipament i la 
catalogació de l’antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d’Orsà 31-33; d'iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions, informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.  

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
7. –  (20PL16773) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM a l’àmbit delimitat pels carrers Sinaí, de 
Natzaret i de Samaria; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a que 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.  
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Districte de Sant Martí 

 
8. –  (20PL16776) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació del 
Centre Esportiu Municipal Vintró, al carrer Consell de Cent 623-627; promogut per 
l’Institut Barcelona Esports.  

 
9. –  (20PL16786) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost),del 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 UPF; promogut per Universitat Pompeu 
Fabra, atès l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es 
dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de 
conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un termini de 
tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a 
realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, 
es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i 
NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.  

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 

10. –  (20002317A2) APROVAR la modificació parcial del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del cte. núm. 20002317, que té per objecte la Conservació de les 
instal.lacions enllumenat públic a Barcelona (2022-2024), amb mesures de contractació 
pública sostenible, d'acord amb el que estableix la Resolució 368/2020 (recurs Núm. 
2020-225) del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 4 de novembre de 
2020 i en el sentit de que en la Clàusula 7.c.1 on deia "Els contractes han de tenir una 
durada mínima de 1 any i màxima de 6 anys ( no inclou pròrrogues)." ha de dir "Els 
contractes han de tenir una durada mínima de 1 any." i en la mateixa Clàusula 7.c .3, 
on deia "En concret el certificat d'eficiència energètica ISO 5001 i el certificat de 
Seguretat i Salut en el treball OSHAS 18001." ha de dir "En concret el certificat 
d'eficiència energètica ISO 5001 i el certificat de Seguretat i Salut en el treball OSHAS 
18001, o els seus equivalents a la Unió Europea". MANTENIR la resta d'extrems 
continguts en la licitació de l'esmentat contracte aprovat en data 14 de juliol de 2020. 
RETROTRAURE les actuacions dutes a terme amb posterioritat a l'aprovació 
anteriorment citada i, en conseqüència, CONVOCAR de nou la licitació per a la seva 
adjudicació i RETORNAR les ofertes presentades.  
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Districte de Ciutat Vella 
 

11. –  (20PL16813) APROVAR inicialment, 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 dictada en el Recurs 257/2017, 
d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.  

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

12. –  (20PL16809) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el 
sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona; d’iniciativa 
municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; SUSPENDRE, de conformitat 
amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets per a la implantació o ampliació d’equipaments d’allotjament dotacional 
regulats en l’article 34.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme; SUSPENDRE, TAMBÉ, les 
llicències per a obres de gran rehabilitació i les llicències per a obres d’increment de 
volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici respecte dels 
equipaments d’allotjament dotacional existents; EXCLOURE de la suspensió el 
planejament en tràmit per a la implantació d’equipaments d’allotjament dotacional 
que hagi estat aprovat inicialment abans de la data d’executivitat del present acord; el 
planejament que es presenti en desenvolupament d’un conveni signat amb 
l’Ajuntament abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió per a la 
implantació d’equipaments d’allotjament dotacional; així com el planejament 
d’iniciativa pública per a la implantació d’equipament d’allotjament dotacional; 
EXCLOURE de la suspensió, així mateix, les llicències per a l’ampliació del sostre o del 
volum edificat, o l’execució d’obres de gran rehabilitació respecte d’equipaments 
d’allotjament dotacional existents que hagin estat presentades amb anterioritat a 
l’executivitat del present acord de suspensió; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és 
el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de 
conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del TRLUC; DETERMINAR, també, a 
l’emparade l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, 
de dos anys a comptar des del present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 
102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que es podran tramitar instruments o 
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; i SOTMETRE-LA al Consell 
Municipal per a la seva aprovació provisional.  

 
c) Proposicions 
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V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
13. –  (M1923/1409) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 

impulsar la millora i el reforç de l’actual xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 
atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona mitjançant: 1. L’ampliació del nombre 
d’estacions de qualitat de l’aire, permetent una millor distribució en funció de la 
dinàmica de l’aire, l’orografia, la població i la circulació.  2. La millora de la precisió, la 
homogeneïtzació i el nombre de contaminants mesurats -a més de NO2 i PM10- com 
ara: material particulat PM1, òxids de nitrogen (NOx), òxid de sofre (SO2), ozó (O3) i 
monòxid de carboni (CO), metalls pesants (Ni, Cd, Pb i As), benzo(a)pirè. 3. L’adequació 
d’una unitat mòbil equipada amb analitzadors automàtics que permeti la mesura en 
temps real i en continu de la composició de l’aerosol atmosfèric en diferents períodes i 
localitzacions i la seva composició física, química i biològica.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
14. –  (M1923/1424) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 

Govern municipal a: -       Reconèixer que el Pla Especial aprovat pel Consell Plenari de 
l’Ajuntament habilita els usos previstos, i per tant, el desenvolupament 
d’aquest  projecte urbanístic no té cap entrebanc legal per dur-se a terme. -
       Entendre que aquest espai també està habilitat per usos comercials, oficines i d’oci, 
que encara sent unes activitats perfectament legítimes, no aportarien al retorn social al 
teixit social de la zona que produiria l’Hermitage i tindrien un impacte molt més intens, 
en l’augment de la mobilitat. -       Desbloquejar les converses i negociacions amb 
l’Autoritat Portuària de Barcelona i els promotors del projecte de l’Espai Cultural de 
l’Hermitage, abans de finals d’any.       -       Acordar els termes del conveni amb 
l’Autoritat Portuària de Barcelona que ha de concretar la implantació del projecte de 
l’Espai Cultural de l’Hermitage a la Nova Bocana del Port, l’atorgament de la llicència 
d’obres corresponent i el conveni amb els promotors del projecte. -       Posar en valor 
els acords assolits amb associacions veïnals, entitats artístiques, tecnològiques i 
culturals, i acadèmiques i docents, amb l’objectiu d’integrar el projecte al territori i 
obrir el conjunt del projecte arquitectònic a la ciutadania.  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
15. –  (M1923/1398) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 

Govern Municipal a: 1) Aturar totes les actuacions previstes per tal de convertir 
l’Eixample en una gran superilla, amb una gran incidència a la mobilitat de la ciutat, fins 
que aquestes mesures no comptin amb el necessari consens social, veïnal, comercial i 
polític que un canvi d’aquesta importància requereix. 2) La realització d’una consulta 
ciutadana a nivell de ciutat que decideixi sobre la idoneïtat de dur a terme aquest 
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projecte.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
16. –  (M1923/1418) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 

1. Declarar que les obres del tram central de la línia L9 del metro són prioritàries per a 
la ciutat de Barcelona, ja que la seva culminació es indispensable per incrementar el 
número d'usuaris del transport públic, sense això no es compliran els objectius del Pla 
de Mobilitat. 2. Instar a la Generalitat a que, amb la màxima urgència, finalitzi la 
realització dels tràmits i gestions necessàries per a la reanudació de les obres de la L9, 
incloent la seva aprovació dins del programa econòmic i financer del IFERCAT, la 
sol·licitud de finançament al BEI i la seva integració en el programa d'inversions del Pla 
Nacional de Reformes amb recursos procedents del fons de recuperació europeu.  
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
17. –  (M1923/1410) Que el Govern municipal desplegui les estratègies contemplades en el 

projecte de la Rambla, que estableixi un calendari d'execució real de la reforma de la 
Rambla i la doti del pressupost necessari en el Pla d'Inversions Municipal  per tal de 
abordar la seva reforma  de manera imminent.  
 

18. –  (M1923/1411) Que l’Ajuntament de Barcelona insti a l’ATM a prorrogar o compensar 
els títols de la T-Jove per a aquells estudiants universitaris els quals se’ls hagi caducat el 
títol de transport mentre l’ordre de mantenir les classes d’universitats de forma 
telemàtica segueixi vigent.  
 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
19. –  (M1923/1403) Que l’Ajuntament instal·li, mentre duri el tancament d’establiments de 

restauració i equipaments públics a causa de la pandèmia, sanitaris mòbils a la via 
pública per tal de garantir que les persones que per diferents circumstàncies, siguin 
personals o laborals, necessiten poder utilitzar un lavabo ho puguin fer. Que aquesta 
mesura es tingui present de cara a eventuals tancaments per rebots de la covid-19 i 
que se’n mantinguin d’instal·lats a futur en quantitat suficient per tal de garantir 
aquest servei públic i necessari per a moltes persones a la ciutat.  
 

20. –  (M1923/1426) Insta al Govern municipal a: Presentar de manera conjunta a la propera 
comissió del mes de desembre: - Un calendari d’accions concretes, eficients i 
coordinades, per apaivagar l’evident i imparable deteriorament del sistema verd de la 
ciutat de Barcelona. - Un projecte de  reorganització del servei de neteja, que 
respongui de manera eficient a les necessitats actuals de la ciutat. El calendari ubicarà 
les primeres i principals accions urgents en un marc temporal d’un trimestre. 



CCM 12/20 Ecologia2  7/8 
 

Conjuntament a les accions, ens presentarà indicadors quantitatius i qualitatius que 
serveixin per qualificar l’eficiència de les mesures així com una relació dels recursos 
humans que s’hi empraran. El projecte inventariarà  totes les disfuncions a mode de 
diagnosi de l’estat de neteja de carrers i places de la ciutat, que es produeixen als 
diferents districtes: contenidors plens, carrers sense escombrar, manca de baldeig, 
detecció de plagues, entre altres anomalies, així com indicar les mesures que 
s’emprendran per revertir la situació en cada cas.  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
21. –  (M1923/1413) Que en el termini d’un mes el Govern municipal presenti als grups de 

l’oposició un informe sobre les obres i actuacions d’urbanisme tàctic que l’Ajuntament 
ha portat a terme des de l’inici de la pandèmia. L’informe hauria d’incloure, entre 
altres aspectes rellevants, la següent informació i dades: - Quan es donarà per finalitzat 
el període d’actuacions tàctiques. - Quines seran les mesures implementades que es 
revertiran i amb quin calendari. - Quines actuacions esdevindran permanents o no 
tenen data de modificació.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
22. –  (M1923/1421) Quina informació té el Govern municipal sobre aquests abocaments 

sòlids al mar, quines mesures de protecció ha pres per als ciutadans i quines 
responsabilitats ha exigit a l'AMB i a l'ACA per tal que no es tornin a produir?  
 

23. –  (M1923/1419) Ampliarà l'Ajuntament el número de llicències per a motosharing, tal i 
com es va comprometre el Govern municipal en aquesta Comissió el passat mes de 
maig?  
 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
24. –  (M1923/1400) Quin és el calendari d’actuacions previst per tal de rehabilitar i donar un 

nou ús a la Torre del Fang, al districte de Sant Andreu?  
 

25. –  (M1923/1399) Quin és el calendari previst per a la implementació i entrada en 
funcionament i quina opinió té el govern municipal en relació a la T-Mobilitat?  
 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
26. –  (M1923/1412) Quin ha estat el cost total dels nous carrils bici executats des de març de 

2020? Quins carrils bici estan actualment en fase d’execució o en fase de projecte? 
Quin és el cost per quilòmetre dels carrils bici? Quines dades tenen sobre ús real dels 
carrils bicis executats des de març, i com es comparen amb les estimacions inicials 
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d’ús?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
27. –  (M1923/1401) Que el govern municipal informi de l’estat d’execució de la Proposició 

presentada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en data 14 
de setembre de 2020 amb el següent contingut: (M1923/1163) La Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: instar el Govern Municipal, en 
col·laboració amb Transports Metropolitans deBarcelona (TMB) a que instal·li 
dispensadors de gel hidroalcohòlic a tota la xarxa de bus i estacions de Metro de la 
ciutat.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
28. –  (M1923/1427) (M1923/474) Demanem que l’Ajuntament aposti decididament per la 

simplificació i normalització en la tramitació de les llicències amb l'objectiu d'incentivar 
i agilitzar la generació de nous habitatges i, en aquesta línia, encarregui una auditoria 
tècnica independent per plantejar una reducció de la burocràcia i més seguretat 
jurídica en la tramitació, i també que permeti que es puguin tramitar i obtenir 
simultàniament la llicència d’edificació conjuntament amb totes les altres vinculades a 
la promoció (ocupació de la via publica, grua, gual, enderroc, comptadors provisionals 
d’obra, etc.).  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


