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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE SETEMBRE DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 13 de juliol de 2021

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

1. – (M1923/2514) Instem a que comparegui el responsable del Govern Municipal per 
informar sobre l’afectació que tindria la Modificació del Pla general metropolità 
(MPGM) de Barcelona dels barris de Gràcia que preveu obrir un carrer a través dels 
jardins del Santuari Llar Sant Josep de la Muntanya en el qual hi ha un centre 
d'acolliment de menors que treballa amb coordinació amb la Generalitat de Catalunya, 
els quals han expressat que afectaria molt negativament en el seu projecte 
d’acolliment de menors. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (21XF0772) APROVAR l'expedient 21XF0772 de reconeixement de crèdit per un import 
de 1.091,12 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa 
INV PROTECCION SL, amb CIF B85582013, despeses realitzades l'any 2018 i no 
reconegudes en l'exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa per un import de 1.091,12 euros, amb càrrec al pressupost i 
partida indicats en aquest mateix document, a favor de l'empresa INV PROTECCION SL, 
amb CIF B85582013. NOTIFICAR al contractista el present acord. 

Districtes de Nou Barris i Sant Martí

3. – (18PL16634) DONAR conformitat al Text Refós de la Modificació del Pla General 
Metropolità en l'àmbit del sector Prim, d'iniciativa municipal, d’acord amb l'informe de 
les Direccions de Serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a 
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l'expedient i, a efectes de motivació, s'incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest 
acord, juntament amb l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de 
Barcelona. 

Districte de Sant Andreu

4. – (20PL16778) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per l’assignació de nous usos i 
volumetria a la part de l’equipament “D” de la Modificació del PGM a les Casernes de 
Sant Andreu; promogut per Serveis Funeraris de Barcelona SA; 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. 

5. – (21PL16836) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus 
d'equipament de la Nau F del recinte de la Fabra i Coats; d’iniciativa municipal a 
proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i del Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA); 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

6. – (21SD0238NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de terrasses 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013 i modificada per 
acords de l’1 d’abril de 2016 i del 29 de juny de 2018 adoptats pel mateix òrgan. 
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 i al web municipal. 

7. – (21SD0182NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les 
vies i els espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal en 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del 
Consell Municipal de 20 de juliol de 2001 i de l’Ordenança reguladora del procediment 
sancionador, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en 26 
de març de 2010, 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 i al web 
municipal. 

8. – (03-2020LL02046) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la construcció d'un edifici d'obra nova destinat a l'ampliació de l'escola 
Joan Peregrí (ús docent) al carrer MUNTADES, número 37, i de conformitat amb 
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l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2020, CONCEDIR a la FUNDACIÓ CULTURAL 
HOSTAFRANCS la bonificació del 65% sobre la quota de l'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en 13 de novembre de 
2020 (exp. 03-2020LL02046) a la part amb protecció; donat s'ajusta a allò establert en 
l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que es tracta d'obres destinades a un 
equipament docent (escola), s'executa en terrenys qualificats d'equipament (7a) i per 
iniciativa d'una entitat sens ànim de lucre (fundació cultural); i DONAR TRASLLAT a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

9. – (10-2019LL46474) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat municipal de les 
obres per a la construcció d'un edifici d'obra nova destinat a escola de negocis (ús 
docent) al carrer VENEÇUELA, número 108, i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 
de l'any 2020, CONCEDIR a BEETOWN INVEST, SL la bonificació del 35% sobre la quota 
de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, en 15 de juliol de 2020 (exp. 10-2019LL46474) a la part amb protecció; donat 
s'ajusta a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, en tant que es tracta 
d'obres destinades a un equipament docent (escola de negocis), s'executa en terrenys 
qualificats d'equipament i per iniciativa d'una entitat privada; i DONAR TRASLLAT a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

10. – (10-2021CD13428) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal les obres 
consistents en "reforma interior de les entitats ubicades a la tercera planta, porta
segona, de les escales B i C del conjunt Can Gili Nou" a realitzar en l'edifici ubicat al 
carrer Taulat 7-9 l'empara del comunicat d'obres 10-2021CD13428; CONCEDIR a la 
senyora Rocío Martinavarro Faus, la bonificació del 50 per cent sobre la quota de 
l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; que recau sobre les obres descrites, ja 
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 sobre un edifici catalogat com a Bé cultural 
d'interès local amb nivell de protecció B; i DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

11. – (10-2021CD22458) CONSIDERAR improcedent la declaració d'especial interès públic i 
utilitat municipal de les obres de reforma interior amb canvi de distribució puntual i 
canvi de fusteries en façana principal i patis que es duran a terme als pisos 
Principal 4ta. i 2n. 1a. de l'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a I'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 10-202ICD22458 i, com a 
conseqüència, DENEGAR la sol·licitud de bonificació.del 90% sobre la quota de l'Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les obres esmentades, que va 
ser presentada en 20104121 pel senyor Gil Fanjul Ródena, en nom i representació de la 
comunitat de béns MCIEZA FANruL-FANruL RODENAS Y CIA CB, propietària de 
I'immoble ubicat al carrer Lope de Vega 109; donat que no s'acompleixin els requisits 
establerts per l'article 7 .1.43 a) de de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres no 
es realitzen en règim de protecció pública; i DONAR TRASLLAT a I'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

12. – (10-2021CD26302) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents "obres de reforma interior per a implantar a la planta tercera de l'edifici 
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industrial de Can Saladrigas l'ampliació de l'Institut 22 @", emparades pel comunicat 
d'obres número d'expedient l0-2021CD26302, que s'han de realitzar a l'edifici de Can 
Saladrigas, ubicat al carrer Joncar 35-39; CONCEDIR al Consorci d'Educació de 
Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de I'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 I'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (10-2021CD26890) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres definides 
com "actuació en façanes consistent en la substitució de les finestres i reixes" de 
l'institut Moisès Broggi, emparades pel comunicat d'obres tramitat amb número 
d'expedient 10-2021CD26890, que s'han de realitzar a l'edifici ubicat al Sant Quintí 32-
50; CONCEDIR a l'Institut Moisès Broggi la bonificació del70% sobre la quota de 
l'Impost de Construccions, lnstal'lacions i Obres que recau sobre les esmentades 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 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. 

Districte de Ciutat Vella

14. – (1BC 2018/121) DECLARAR la interrupció del termini màxim per resoldre el 
procediment d’aprovació del Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, aprovat inicialment en 
data 16 de març de 2021 per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat, d’acord amb el previst a l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
en relació a informes preceptius sol·licitats a altres òrgans, i d’acord amb la motivació 
recollida a l’Informe emès per la societat municipal BIMSA, que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; NOTIFICAR als interessats en 
aquest procediment; COMUNICAR el present acord a la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i a la Comandància Naval i Gobierno 
Militar; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

15. – (21PL16851) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d’un equipament a Can 
Ferrer al carrer Alfons XII 42-48 i consolidació d’espai lliure al jardins d’Enric Sagnier al 
carrer Brusi 51-61; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i 
SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 
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c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/2472) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el govern municipal es comprometi a realitzar: Un reforç del servei de neteja amb 
la dotació de mitjans i personal que sigui necessari per tal d’aconseguir que l’espai 
públic estigui en les condicions de salubritat necessàries. Un reforç i millora de la 
planificació del control de plagues en l’espai públic. Una auditoria urgent del 
manteniment de l’espai públic lligat a una bateria d’Intervencions urgents per tal de 
retornar-lo al nivells de seguretat i manteniment necessaris. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/2501) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a aturar amb caràcter d’urgència la implantació del sistema de 
recollida selectiva “Porta a Porta” a Sant Andreu del Palomar. També insta a la 
paralització de la implantació de més pilots del “Porta a Porta” a altres zones de 
Barcelona, com els barris d’Horta i Sant Antoni, i a la promoció de solucions tècniques 
per millorar la recollida selectiva de residus posant en funcionament un pilot basat en 
sistemes de contenització intel·ligent. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/2497) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern Municipal presenti, en el termini màxim de tres mesos, un informe a 
aquesta comissió de la situació actual del problema de les males olors provocades per 
la xarxa de sanejament de la ciutat, de les possibles solucions tècniques que es podrien 
aplicar, del cost de les mateixes i de les possibles actuacions a curt termini que es 
podrien prendre per mitigar aquest problema.

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/2482) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a engegar un Programa Específic d’Inspeccions als clubs de cànnabis 
de la ciutat per comprovar el compliment de la darrera sentència del TSJC, deixant 
sense efecte les activitats que no compleixin amb la normativa aplicable, i prioritzant 
aquestes inspeccions als clubs de cànnabis propers a centres escolars, sanitaris o 
d’altres usos protegits. 
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Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

20. – (M1923/2477) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a reforçar amb recursos materials i humans tots els serveis 
encarregats dels tràmits de concessió de llicències d’obres d’acord amb els terminis 
que marca l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les 
Obres (ORPIMO) que estableix el termini de dos mesos per a resoldre els procediments 
generals, i de tres mesos en aquells procediments que requereixin informes preceptius 
d'altres serveis. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

21. – (M1923/2505) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructura i Mobilitat acorda: 
Instar els altres grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona a l'aprovació pel Ple 
dels següents acords: 1 - Reconèixer i manifestar que l’energia i l’accés al 
subministrament energètic són un dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders 
públics han de disposar de les eines suficients per poder garantir que la prestació 
d’aquest dret sigui efectiva amb uns preus socials justos i equitatius. 2. Instar a la 
Comissió Europea la necessitat de revisar el disseny dels mercats internacionals 
energètics actuals, així com també per les mesures que pensa prendre les institucions 
europees per lluitar contra la pobresa energètica que afecta milions d’europeus. 3. 
Instar al Govern d’Espanya a seguir treballant per abaratir el preu de la llum amb 
mesures viables i de caire sostenible, ampliant si s’escau encara més les cobertures per 
protegir els més vulnerables, incidint que és objectiu i prioritat de totes les institucions 
competents la lluita contra la pobresa energètica. 4. Exigir al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que exerciti les seves competències actuant i 
supervisant davant les companyies elèctriques que han de solucionar la greu situació 
que pateixen moltes famílies amb caigudes contínues del subministrament elèctric a 
les seves llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del servei. 5. Instar al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que elabori un mapa elèctric municipal 
on detalli la responsabilitat a cada àrea de quina és la seva empresa subministradora i 
on s’especifiqui les accions d’inversió i manteniment darrerament realitzades. 6. 
Reclamar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que doti de 
mitjans necessaris a aquest Ajuntament que facin possible la creació de comunitats 
energètiques a tots els barris de la ciutat, amb energies renovables i netes. 7. Instar al 
Govern de Catalunya a facilitar i no dificultar la instal·lació d’energies renovables al 
territori. 8. Exigir a les companyies elèctriques a executar un pla d’inversions amb un 
programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de 
conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, 
de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 9. Traslladar aquests acords a les 
delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, a les Meses del Congrés i 
Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri per a la Transició Ecològica, al 
Departament d’Empresa, al Departament d’Interior, a les entitats municipalistes de la 
FMC i l’ACM, a les entitats i associacions del municipi, i a les companyies de 
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subministrament elèctric. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/2471) Que el govern municipal exigeixi a RENFE i al Govern Espanyol la 
recuperació dels serveis ferroviaris de llarga distància suprimits durant la crisi de la 
covid19. 

23. – (M1923/2498) Que el govern municipal aturi la segona fase del desplegament del 
sistema de recollida porta a porta a Sant Andreu fins que no doni compliment als 
acords presos per unanimitat a la passada comissió del mes de juny, a iniciativa d’ERC, 
consistents resumidament en; 1) reprendre el procés de participació i informació sobre 
el porta a porta 2) flexibilitzar els horaris de recollida, adaptant-los al màxim a les 
necessitats del veïnat i el comerç 3) impulsar bujols comunitaris als àmbits de més 
densitat de població per tal d’evitar l’acumulació de deixalles a l’espai públic 4) Tenir 
en compte la perspectiva de les persones amb diversitat funcional. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

24. – (M1923/2500) Que el Govern Municipal presenti el proper mes d’octubre i en aquesta 
mateixa Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat: l'informe 
tècnic de Parcs i Jardins on s'analitza individualment l’estat fitosanitari previ a la tala 
dels arbres, especificant quina era la seva patologia i expressant la recomanació de 
la necessitat de la seva retirada. 

25. – (M1923/2504) Que el govern municipal presenti en el termini de tres mesos i en 
aquesta mateixa comissió, un informe exhaustiu sobre el comportament de la nova 
línia de bus exprés que connectarà la plaça de Glòries amb la de Francesc Macià 
detallant: El número total de viatges segregats per dies, hores i viatger. L’origen i el 
destí dels viatges, detallant els que inclouen transbordaments amb el TRAMBesòs i el 
TRAMBaix. El nombre d’usuaris que han utilitzat la línia per enllaçar un trajecte amb 
origen i final en les dos línies de tramvia existents. L’origen de viatgers captats per la 
nova línia indicant si eren ja usuaris del transport públic, de quin, si feien el 
desplaçament a peu o si feien el desplaçament en vehicle privat, segregant el mitjà de 
transport (bicicleta, VMP, moto o turisme). 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/2496) Quina és la posició de Govern Municipal en relació a la paralització de el 
projecte de l'ampliació de l'aeroport del Prat-Josep Tarradellas?

27. – (M1923/2495) Quin és el compromís del Govern Municipal respecte a la continuació de 



CCM 8/21 Ecologia2 8/9

les obres de cobertura de la ronda de Dalt al districte d'Horta-Guinardó?

Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/2479) Quines millores i/o modificacions s’han introduït en el desplegament del 
sistema de recollida selectiva “porta a porta” de Sant Andreu i quina és la previsió del 
seu desplegament a altres barris de Barcelona? 

29. – (M1923/2480) Quin és el capteniment del govern municipal sobre la implementació 
d’un peatge urbà a la ciutat de Barcelona? 

De Regidora no adscrita:

30. – (M1923/2465) Com valora el Govern Municipal el Servei de Neteja dels últims mesos a 
la ciutat de Barcelona i quin és el motiu pel qual creu que s’han produït plagues de 
paneroles, rates i xinxes? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

31. – (M1923/2473) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en data 14 de juliol de 2020 amb el 
següent contingut: “Que el Govern municipal ens informi i ens faci arribar per 
escrit, quantes compres s’han fet mitjançant el mecanisme del tanteig i retracte a la 
ciutat de Barcelona, quines són, a quin preu i quins són els preus reals de compravenda 
a la ciutat segons la informació rebuda per l’Ajuntament a través d’aquest mecanisme.” 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

32. – (M1923/2503) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 14 de desembre 
de 2020, amb el següent contingut: (M1923/1494) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat acorda: Instar el govern a: 1. Aprovar un pla d’actuació 
específic que vagi a càrrec de Foment de Ciutat. 2. A prendre les mesures oportunes 
per resoldre la situació del Pla Parcial del barri de Les Planes que des de fa anys afecta 
a una gran quantitat de veïns del barri. 3. Incorporar els pressupostos suficients al 
Pressupost 2021 per fer front a les inversions urgents als barris de la muntanya, amb 
especial èmfasi a les actuacions urbanístiques i d’accessibilitat pendents. 4.Potenciar 
l’Oficina de Collserola amb més recursos humans i materials, especialment pel que fa a 
les actuacions en l’àmbit de l’Ecologia Urbana. 

VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals


	Ordre del dia

