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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 19 de gener de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 

Consistorial de la ciutat de Barcelona, 19 de gener de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Im. Sr.  Regidor Jordi Coronas i Martorell. Hi concorren les Imes. Sres. i 
els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, María Rosa Alarcón Montañés, Eva Baró i 
Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino Corbacho Chaves, Oscar 
Ramírez Lara i Eva Parera Escrichs, assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan Caparrós 
Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de 
Junts per Catalunya i l’Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, regidor del Districte de Ciutat 
Vella.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucia 
Martín González, Laia Bonet Rull, David Escudé Rodríguez, Ernest Maragall i Mira i Elsa 
Artadi Vila.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

El secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S'obre la sessió a les 16.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 14 de 
desembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S’APROVA.
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. – (20200632) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 9 de desembre de 2020, que 
adjudica a Apogea Consultores, S.L. el contracte relatiu al servei de digitalització de la 
informació dels túnels de Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
17.545,00 euros (IVA inclòs). 

2. – (20200635) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 9 de desembre de 2020, que 
adjudica a E3 Solinteg, S.L. el contracte relatiu al servei d'assistència tècnica 
provisional al departament de grans infraestructures, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 14.424,71 euros (IVA inclòs). 

3. – (752/17) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia, de 9 de desembre de 2020, que anul·la part 
de l'autorització i disposició de la despesa, i per un import de 15.000,00 euros, del 
contracte relatiu a la contractació derivada de la subhasta consumibles per la 
Gerència d'Ecologia urbana, adjudicat a PMC Grup 1985 SA. 

4. – (20200244) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de manteniment dels 
sistemes de control de velocitat mitjançant cinemòmetres, per als exercicis 2020-2022 
i per un import de 67.313,81 euros (IVA inclòs). 

5. – (20200635) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei d'assistència tècnica 
provisional al departament de grans infraestructures, adjudicar a E3 Solinteg, S.L. per 
als exercicis 2020-2021 i per un import de 10.711,25 euros (IVA inclòs). 

6. – (2020026) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, d'11 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament de consumibles i servei 
de manteniment dels equips multifunció d'ús de la Gerència d'Ecologia Urbana, per als 
exercicis 2020-2021, i per un import de 15.000,00 euros (IVA i nclòs). 

7. – (20200547) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, d'11 de desembre de 2020, que 
adjudica a Ivac, Instituto de Certificación, SL., el contracte relatiu al servei d'auditoria i 
certificació segons ISO 14001:2015 de la Gerència d'Ecologia Urbana, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 5.361,27 euros (IVA inclòs). 

8. – (20190610) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, d'11 de desembre de 2020, que 
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de paper d'impressora reciclat per a la Gerència d'Ecologia Urbana, 
per l'exercici 2020, i per un import de 4.618,00 euros. 
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9. – (20200547) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, d'11 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 3.713,73 euros (IVA inclòs), del contracte relatiu al servei 
d'auditoria i certificació segons ISO 14001:2015 de la Gerència d'Ecologia Urbana, 
adjudicat a Ivac. Instituto de Certificación, SL. 

10. – (20200066) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 14 de desembre de 2020, que 
adjudica a UTE Mcrit, S.L., CPS Infraestructuras, el contracte relatiu al servei de 
redacció d'un protocol de gestió del trànsit, davant incidències als túnels de les 
rondes, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 89.222,34 euros (IVA inclòs). 

11. – (20200617) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 14 de desembre de 2020, 
que adjudica a Apogea Consultores, S.L. el contracte relatiu al servei modelització 
tridimensional de la informació del túnels de la Ronda del Mig, per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 17.545,00 euros (IVA inclòs). 

12. – (20190390) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 14 de desembre de 2020, 
que ratifica l'aixecament de la suspensió del contracte adjudicat a Indra Sistemas, S.A. 
del contracte relatiu a l'adquisició de nous equips de control i gestió de la mobilitat a 
les Rondes per substituir els actuals. 

13. – (20200066) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 14 de desembre de 2020, 
que allibera la quantitat de 22.277,71 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei 
de redacció d'un protocol de gestió de trànsit, davant incidències als túnels de les 
rondes de Barcelona, per a l'exercici 2020. 

14. – (20200109) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 14 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de coordinació de seguretat i 
salut dels contractes en el manteniment de les estructures i el mobiliari urbà, per als 
exercicis 2020-2022, i per un import de 2.304,72 euros (IVA inclòs). 

15. – (20200169) Del gerent de l'Arquitecte en Cap, de 15 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu a l'assistència tècnica per a la supervisió, 
seguiment, control i tramitació de projectes i obres d'infraestructures i/o elements 
d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització per a la direcció de 
model urbà, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 52.686,06 euros (IVA 
inclòs). 

16. – (20180341) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu a l'assistència tècnica i suport jurídic i 
logístic en la tramitació dels processos de gestió d'expedients sancionadors, per als 
exercicis 2020-2021, i per un import de 34.074,50 euros (IVA inclòs). 

17. – (20200242) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 15 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa del contracte 
relatiu als serveis de suport, assistència tècnica i assessorament en el seguiment i 
control de l'execució de determinades actuacions, per als exercicis 2020-2022, i per un 
import de 102.680,03 euros (IVA inclòs). 
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18. – (20200413) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 15 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu a l'assistència tècnica al departament 
de Grans Infraestructures, per als exercicis 2020-2023, i per un import de 13.389,75 
euros (IVA inclòs). 

19. – (20200609) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de desembre de 2020, que 
anul·la l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis de 
disseny i maquetació de productes comunicatius derivats del projecte UIA 
Transformant escoles, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 15.972,00 euros. 

20. – (20200548) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 16 de desembre de 2020, que 
adjudica a Ivac, Instituto de Certificación, SL, el contracte relatiu al servei d'auditoria i 
certificació del sistema de gestió de qualitat de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 12.697,74 euros (IVA 
inclòs), 

21. – (20200548) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 16 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 8.174,76 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, 
del contracte relatiu al servei d'auditoria i certificació del sistema de gestió de qualitat 
de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, adjudicat a Ivac. Instituto de 
Certificación, SL, per als exercicis 2020-2022. 

22. – (20200471) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 16 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per la 
coordinació, monitoratge, gestió administrativa i financera, i suport per a la 
interlocució amb el Secretariat Permanent de l'UIA, del projecte "Adaptant les escoles 
al canvi climàtic", per als exercicis 2020-2022, i per un import de 42.837,03 euros (IVA 
inclòs). 

23. – (20190002) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 17 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la gestió de la vaixella 
reutilitzable municipal lot 3 districtes Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, adjudicat a
Associació Les Corts per la Inserció Labora, per als exercicis 2020-2021, i per un import 
de 5.975,79 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2020

24. – (20210004D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001545, que té per objecte el servei de 
direcció facultativa i assistència tècnica per al contracte de serveis del manteniment 
dels paviments de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació pública 
sostenible a Bac Engineering Consultancy Group SL-Ingenieros Emetres SLP (Ute 
Direc.Mant.Pavim.BCN2), amb NIF U02894426, amb una baixa sobre el preu de 
sortida del 23%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord 
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta m és avantatjosa, pel 
preu de 881.840,82 euros IVA inclòs, dels quals 728.794,07 euros corresponen al preu 
net i 153.046,75 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
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l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
18.371,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 220.460,21 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un 
import (IVA inclòs) de 220.460,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 220.460,21 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 202.088,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
36.439,70 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanistre, Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (20210004A1N) ALLIBERAR la quantitat de 263.407,01 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20001545 que té per objecte servei de direcció 
facultativa i assistència tècnica per al contracte de serveis del manteniment dels 
paviments de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació pública 
sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Bac Engineering Consultancy Group 
SL-Ingenieros Emetres SLP (Ute Direc.Mant.Pavim.BCN2), amb NIF U02894426, i 
RETORNAR-LO a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.487,66 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un 
import (IVA inclòs) de 65.851,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 65.851,75 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15321 0504; un import (IVA inclòs) de 65.851,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504; un 
import (IVA inclòs) de 60.364,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

26. – (20SD0105CO) APROVAR el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sobre l’estudi patrimonial i la transformació 
arquitectònica vinculada al soterrament de les vies i de l’edifici de l’actual estació del 
ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. FACULTAR a la Segona Tinenta d’Alcaldia, l’Il·lma 
Janet Sanz Cid, per a la signatura de l’esmentat protocol, així com la de tots aquells 
documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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27. – (19PL16723) APROVAR inicialment,de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a 
la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb les determinacions de 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística 
que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió 
acordat per la Comissió de Govern en sessió de 17 d’octubre de 2019 (BOPB de 22 
d’octubre de 2019), 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) 
pel que fa a l’admissió de comunicats per a l’exercici d’activitats regulades en els 
epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrència pública (OMAECP): 2.4.1. Jocs d’atzar: 2.4.1.1. Saló de jocs; 2.4.1.2. 
Bingo; i 2.4.1.3. Casinos de joc; SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències i 
l’admissió de comunicats per a la realització d’obres destinades a la implantació o 
ampliació d’aquestes activitats; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió que es 
prorroga és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en l’expedient, 
elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del TRLUC, tenint en 
consideració que hi ha planejaments en tràmit o vigents que incideixen en aquesta 
qüestió; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de 
la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de la publicació al BOPB 
de l’acord de suspensió potestativa prèvia; 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; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

28. – (16PL16418) APROVAR inicialment per donar dret al tràmit, de conformitat amb 
l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral d’adequació 
per l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B, situat al carrer Rambla 38, del districte de 
Ciutat Vella del terme municipal de Barcelona; promogut per Alberto Teichman i 
altres; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; PRECISAR que l’adopció d’aquest 
acord i l’exposició al públic es realitzen per donar compliment a la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 459, de 6 de febrer de 2020; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva resolució definitiva i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

29. – (20ju350) CREAR l’Oficina de la Marina, per a impulsar el desenvolupament urbanístic, 
social i econòmic de l’àmbit dels barris de la Marina i entorns. ADSCRIURE l’Oficina de 
la Marina a l’Institut Municipal d’Urbanisme, amb les funcions i dotacions que figuren 
a l’expedient, pels motius i fonaments que figuren als informes que obren a 
l’expedient i que es donen per reproduïts. PUBLICAR aquest acord mitjançant inserció 
d’anuncis en el BOP de Barcelona, en el Tauler d’edictes de la corporació, a la Gaseta 
Municipal i en un dels diaris de major circulació de la província. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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30. – (20PL16817) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de regulació de l’equipament situat 
al carrer Alfons XII cantonada amb el carrer Madrazo; promogut per JOSEL SLU; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

31. – (19PL16750) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sòls qualificats de 22@T del 
"Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc, 
Treball i parcel·la del carrer Marroc 98-108; promoguda per Pere Quart SL; EXPOSAR-
LA al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

32. – (20PL16816) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sols qualificats de 22@T de 
l'illa delimitada pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho de Àvila i Pamplona; promoguda 
per la Junta de Compensació del projecte de reparcel·lació del PMU de l'illa; EXPOSAR-
LA al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2020

33. – (20200254D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001131, que té per objecte Servei 
d'assistència tècnica del contracte de manteniment d'aparells elevadors situats a 
l'espai públic conjuntament amb les contractes vinculades a aquest servei com son la 
neteja i el manteniment del telecomandament; i servei d'assistència tècnica per al 
contracte del servei de tanques per a actes a la ciutat de Barcelona 2020-2022, amb 
mesures de contractació pública sostenible a Tuv Sud Iberia, SA amb NIF A81670614 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 436.297,33 euros IVA inclòs, dels quals 360.576,31 
euros corresponen al preu net i 75.721,02 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 19.135,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 218.148,67 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 199.012,81 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
18.028,82 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
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especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el 
Sr. Oriol Such Basiana, tècnic del Departament d'Espai Urbà. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

34. – (20200254A1N) ALLIBERAR la quantitat de 22.963,01 euros (IVA inclòs), en concepte 
de baixa en la licitació, del contracte 20001131 que té per objecte el servei 
d'assistència tècnica a la contracta de manteniment d'aparells elevadors situats a 
l'espai públic conjuntament amb les contractes vinculades a aquest servei com son la 
neteja i el manteniment del telecomandament; i servei d'assistència tècnica per al 
contracte del servei de tanques per a actes a la ciutat de Barcelona 2020-2022, amb 
mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Tuv 
Sud Iberia, SA, amb NIF A81670614, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'11.481,50 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 
0504; un import (IVA inclòs) d'11.481,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

35. – (20190003P) PRORROGAR per un període comprès des del 16.03.2021 fins el 
15.03.2023, el contracte 18005225-001 que té per objecte el Servei de recollida, 
transport al centre de tractament i eliminació per incineració de les despulles dels 
animals domèstics o similars, i silvestres que tinguin el seu hàbitat en l'àrea urbana de 
la ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa Corp. 
CLD Serv. Urbanos Tratamiento de Residuos, SL, amb NIF B08173411, per un import 
total de 413.994,90 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 164.150,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 149.227,49 
euros i import IVA de 14.922,75 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 42.846,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 38.951,51 euros 
i import IVA de 3.895,15 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 206.998,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 188.180,00 
euros i import IVA de 18.818,00 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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36. – (20160150I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 63.228,88 euros, 
del contracte 16000643-007 - Manteniment integral túnels urbans de Barcelona, de 
conformitat amb el informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud 
de l'empresa, a favor d'Aeronaval Construcciones e Instal., amb NIF A28526275 pel 
període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 30/04/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

37. – (20160278I) RECONÈIXER, pel Contracte de Serveis d'assistència tècnica i Control de 
Qualitat del contracte de Conservació de l'Enllumenat Públic de Barcelona, amb núm. 
d'expedient 20160278, la indemnització final per la quantitat de 44.804,50 euros, de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol.licitud de 
l'empresa, a favor d'Ingenieros Emetres, SLP amb NIF B60626397 pel període comprès 
entre el dia 14/3/2020 i l'1/06/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

38. – (20170001LO1I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 107.058,65 
euros, del contracte 16006080-006 - Mant. pavimentació de Barcelona (2017-20) Lot 
1, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la 
sol·licitud de l'empresa, a favor de Sorigué ACSA, amb NIF A85110294, pel període 
comprés entre el dia 14/03/2020 i el 04/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

39. – (20170001LO2I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 62.628,36 
euros del contracte 16006085-006- Mant. pavimentació de Barcelona (2017-20) Lot 2, 
de conformitat amb els dos informes tècnics emesos pel responsable del contracte i 
les sol·licituds de l'empresa, a favor d'UTE Conserv. Pavimentos Barcelona, amb NIF 
U87697967 pel període comprés entre el dia 15/03/2020 i el 30/04/2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la 
partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al 
contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

40. – (20180008LO1I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 39.893,87 
euros del contracte 17005534L01-003 - Manteniment de la senyalització Zona Oest 
Lot 1, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la 
sol·licitud de l'empresa, a favor de Tevaseñal, SA, amb NIF A23377674 pel període 
comprés entre el dia 14/03/2020 i el 05/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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41. – (20180008LO2I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 23.929,37 
euros, del contracte 17005534L02-004 - Manteniment de la senyalització Zona Est Lot 
2, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la 
sol·licitud de l'empresa, a favor d'UTE Mantenimento 2018-2022, amb NIF 
U88117304, pel període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 05/05/2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la
partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al 
contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

42. – (20180237I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 37.613,82 euros, 
del contracte 18002061-002 - Manteniment de mobiliari urbà (2018-2022), de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, pel 
període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 05/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

43. – (20180366LO1I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat d'11.402,49 euros, 
del contracte 18002480L01-001 - Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 1) de conformitat amb 
l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de l'empresa, a 
favor de CRC Obras y Servicios, SL, amb NIF B15387855, pel període comprés entre el 
dia 14/03/2020 i el 10/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

44. – (20180366LO2I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat d'11.475,60 euros, 
del contracte 18002480L02-001 - Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 2), de conformitat 
amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de l'empresa, a 
favor d'Ingenieria y Servicios Ferroviarios, amb NIF A61401857 pel període comprés 
entre el dia 14/03/2020 i el 04/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de 
l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

45. – (20180366L03I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 17.172,90 
euros, del contracte 18002480L03-001 - Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 3), de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Sociedad Iberica Const. Electricas, amb NIF A28002335 pel 
període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 04/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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46. – (20180366LO4I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 15.081,53 
euros, del contracte 18002480L04-001- Obres eBicing Fases 2 i 3 (LOT 4) de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Serv. Integrals Manteniment Rubatec, amb NIF A60744216, pel 
període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 14/05/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 -
0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista.DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

47. – (20180594I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 99.028,01 euros, 
del contracte 18004380-001 - Servei distribució i retirada de tanques a BCN, de 
conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte i la sol·licitud de 
l'empresa, a favor de Proseñal, SL, amb NIF B59720987 pel període comprés entre el 
dia 14/03/2020 i el 31/08/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR aquest acord al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

48. – (20180097I) RECONÈIXER la indemnització final per la quantitat de 28.683,59 euros 
del contracte 18000619-002 - serveis estructures vials, espais urbans 2018-2020, de 
conformitat amb els dos informes tècnics emès pel responsable del contracte i la 
sol·licitud de l'empresa, a favor d'UTE Manteniment Estructures Vials B., amb NIF 
U88147517, pel període comprés entre el dia 14/03/2020 i el 30/04/2020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la 
partida D/22611/15011 - 0504 de l'exercici 2020. NOTIFICAR aquest acord al 
contractista.DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

49. – (20190417_001) APROVAR el reajustament de la consignació associada al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i 
el Consorci del Besòs per a la realització de les obres per a la millora de la connexió 
dels barris del districte de Sant Martí de Barcelona i dels barris de Sant Adrià de Besòs 
amb el Parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus Diagonal-Besòs, aprovat 
per acord de la Comissió de Govern en sessió de 26 de juliol de 2019, en el sentit 
d’incrementar la consignació prevista en el pressupost de l’exercici 2020 per un 
import de 100.000 euros a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053 amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 0500/76710/1513, per la no execució, a l’exercici 
2019, per un import de 100.000,00 euros, de la consignació establerta i aprovada en el 
pacte tercer del conveni de referència, relativa a la realització de les obres de millora 
en l’àmbit abans referit, de conformitat amb l’informe justificatiu de la Direcció de 
Serveis de Coordinació Econòmica de 10 de desembre de 2020, que consta 
degudament incorporat a l’expedient als efectes de justificació. NOTIFICAR el present 
acord a la resta d’administracions interessades als efectes corresponents. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipa
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (20SD0130NT ) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de 10 de desembre de 2020 de 
modificació del Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen 
mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per 
destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions 
establertes amb la declaració de l'estat d'alarma, i es fixa un nou termini màxim de 
presentació de sol·licituds d'autoritzacions extraordinàries. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

2. – (ASS 2021-01/01) APROVAR la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per 
l'Energia Pública i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 
membre de ple dret. APROVAR els Estatuts de l’Associació que s’adjunten a 
l’expedient. ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de 2021 la despesa 
corresponent al pagament de la quota de l’Associació. FACULTAR l'Im. Sr. Eloi Badia 
Casas, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la signatura dels 
documents i per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de 
l’acord. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana, contrari de Ciutadans, Partit 
Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció de Junts per Catalunya.

3. – (20XC0380) APROVAR el Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració i de delegació de competències municipals 
per a la promoció de la mobilitat compartida; FACULTAR la Regidora de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés, per la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix; 
NOTIFICAR la seva aprovació als interessats. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

Districtes de l'Eixample i Sant Martí

4. – (18PL16633) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 del planejament de 
Glòries; 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 
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de 
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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. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya i la reserva d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.

Districte d'Horta-Guinardó

5. – (20PL16806) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
docent situat al carrer d’Arenys 83 X; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci 
d’Educació de Barcelona; 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. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

Districte de Sant Andreu

6. – (20PL16794) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca de 
Can Barbosa, situada al carrer Pons i Gallarza núm. 10; promogut per Can Barbosa, SL. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

7. – (05-2020LL07049) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació de les cobertes principals de l’edifici “Can Raspall”, ubicat al 
passeig Manuel Girona 35-37, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a 
l’expedient 05-2020LL07049, 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 2020, CONCEDIR a Sanitas Hospitales, SA, entitat 
identificada amb NIF A28986636, la bonificació del 50% 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, 
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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 “B”, segons el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. El 31 d’agost de 2020, mitjançant 
l’autoliquidació provisional identificada amb número de rebut LV202031355175422, 
la mercantil interessada va abonar la quota de l’impost de construccions, instal·lacions 
i obres meritada per les obres de referència aplicant-se provisionalment la bonificació 
del 50% peticionada; 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. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

8. – (05-2020LL14614) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici H de la finca del passeig Sant Joan 
Bosco núm.42, en el qual es desenvolupa l’activitat de centre educatiu de formació 
professional -tallers-, emparades per la Llicència atorgada el 27 de juliol de 2020
(expedient 05-2020LL14614), 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 2020, CONCEDIR a Escoles 
Professionals Salesianes 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). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat 
sense ànim de lucre segons resulta de la certificació de l’Agència Tributària –Delegació 
Especial de Catalunya- de 23 de desembre de 2003 que obra a l’expedient, 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. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/1618) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
PRIMER.- Redactar un pla especial d’equipaments funeraris per tal de regular-ne la 
implantació a dins de la ciutat de Barcelona i vetllar per a la no monopolització del 
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mercat; i que es decreti la conseqüent suspensió de llicències, si s’escau. SEGON.-
Donar compliment als acords que es van assolir amb el veïnat i aturar la venda de la 
pastilla F de Casernes de Sant Andreu, així com la construcció de l'equipament 
funerari que hi ha previst. TERCER.- Que l'Ajuntament de Barcelona vetlli per tal que 
el Consorci de la Zona Franca (CZF) respongui als objectius d'interès públic d'augment 
del patrimoni de sòl públic de la ciutat de Barcelona i actuï en coherència per tal 
d'assolir-los. 

Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans, 
desfavorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i 
l'abstenció de Partit Popular i Barcelona pel canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/1626) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el govern municipal presenti a la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat un Pla de Descongestió per a la ciutat de Barcelona que 
serveixi per revertir la situació actual de manca de fluïdesa del trànsit, tot retrocedint 
aquelles mesures sobre la mobilitat i l’espai públic implementades pel govern 
municipal que tenen un impacte molt negatiu sobre la mobilitat i fluïdesa del trànsit a 
la ciutat, així com perjudiquen a molts col·lectius de professionals, motoristes i 
ciutadania en general. 

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/1632) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal procedeixi a l'eliminació dels blocs de formigó de la calçada 
de les vies públiques de la ciutat, que s'utilitzen per a l'aplicació del nomenat 
"urbanisme tàctic", pel risc que representen per als motoristes i per els conductors de 
vehicles de mobilitat personal que per elles circulen. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1632) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda: Que el Govern municipal procedeixi a la substitució, durant l'any 2021, 
dels blocs de formigó de la calçada de les vies públiques de la ciutat que 
s'utilitzen per a l'aplicació de l'anomenat "urbanisme tàctic", per altres elements 
que ajudin a millorar la qualitat arquitectònica de l'espai públic i siguin més 
segurs per reduir el risc que representen per als motoristes i per als conductors 
de vehicles de mobilitat personal que circulen per elles. 
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/1621) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a la revisió del projecte de reforma 
de l’intercanviador de metro i ferrocarrils de Plaça Espanya, per tal d’incorporar la 
construcció d’unes escales mecàniques a l’accés del Carrer Creu coberta. 2.- Estudiar 
la possible incorporació d’altres elements inicialment no previstos en el projecte de 
reforma, com noves escales mecàniques o augmentar el nombre d’ascensors als 
diversos accessos. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1613) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat Insta el 
govern municipal a proposar al proper Plenari del Consell Municipal la creació d’una 
comissió no permanent d’estudi, d’acord amb el previst als articles 35 i 39 bis del 
ROM, sobre l’afectació que les polítiques de mobilitat actuals, les tàctiques i les 
futures, pugui tenir sobre l’activitat comercial minorista a la ciutat. A tal efecte, es 
proposa que: 1) La comissió estigui formada pel Govern, els grups municipals de 
l’oposició i les entitats més representatives del sector del comerç minorista, com 
Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç. 2) La comissió es reuneixi en dues 
sessions. Una primera en la que el govern expliqui de forma concreta com afectarà la 
política de mobilitat al comerç minorista, i una segona on els representats del comerç 
minorista puguin exposar la seva visió sobre com hauria de ser la mobilitat de la ciutat 
per afavorir l’activitat comercial. Els grups municipals de l’oposició podran formular 
les seves preguntes i conclusions en les dues sessions. 

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i 
l'abstenció d'Esquerra Republicana.

REBUTJADA
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

14. – (M1923/1641) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern Municipals a: - Donar suport a la crida per un tractat de no proliferació de 
combustibles fòssils. - Demanar a l’Estat espanyol que legisli per a l’eliminació 
progressiva de la producció existent de combustibles fòssils en consonància amb el 
compromís global de limitar l'escalfament a 1,5 °C i accelerar plans de transició 
equitatius. - Demanar a l’Estat espanyol una moratòria d’efecte immediat a la 
presentació de nous projectes d’investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs i 
d’altres substàncies minerals a tot el territori fins que no entri en vigor la Llei de Canvi 
Climàtic i Transició Energètica. - Demanar al govern de l’Estat a donar suport a la 
iniciativa d'un tractat de no proliferació de combustibles fòssils. - Refermar el 
compromís de Barcelona amb els objectius de l'Acord de París sobre el clima. -
Comprometre’s a complir les reduccions proporcionals de gasos d'efecte hivernacle 
segons l'Acord de París sobre el clima

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i desfavorable de Partit 
Popular i Barcelona pel canvi.

APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/1620) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un informe en el qual 
s’especifiqui, quants immobles que havien estat en origen o transformats a posteriori 
en habitatge han perdut de facto la seva funció original, on estan situats (concretant 
al màxim el seu emplaçament i tipologia) i quin ús tenen actualment. Que aquest 
informe es faci arribar per escrit abans de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat del proper mes de febrer. 

ACCEPTAT

16. – (M1923/1619) Que el Govern municipal es comprometi a realitzar una sèrie 
d’actuacions d’urgència per tal de millorar la mobilitat dels vianants, així com de la 
comunitat educativa i usuaris als entorns de l’escola Dovella, com acabar amb la 
provisionalitat del tall de carrer Muntanya (incloent la instal·lació de pilones per tal 
que pugui ser utilitzat com a pati de forma segura), adequar l’espai resultant entre 
Mallorca i Vidiella com espai educatiu i per a vianants, ordenar el trànsit al passatge 
Puigmadrona de plataforma única on es produeix un flux molt gran de vehicles de 
manera que es genera un espai molt estret d'entrada i sortida escolar, fer el pas de 
vianants passant al carrer Muntanya i allargar-ne el temps del semàfor per als 
vianants restant-lo als vehicles, i tornar a incloure la Escola Dovella al programa 
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“Protegim les Escoles”. 

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/1627) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern municipal a: Que el govern municipal informi en quins carrers, places i parcs 
ha actuat per donar compliment al Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-
2020 i al Pla Director d’Il·luminació, donant detall dels punts d’il·luminació renovats, 
quins són nous punts i quina és la inversió realitzada per tal de poder fer seguiment i 
avaluació d’aquests Plans. 

ACCEPTAT

18. – (M1923/1625) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern municipal a: Que asseguri la continuïtat d’aquest equipament emblemàtic que 
representa el Gimnàs de la Ronda de Sant Pau, a Ciutat Vella. Reclamem el 
manteniment de la seva imprescindible funció social, tot complint el mandat del 
plenari del 25 de maig de 2018 on s’instava l’Ajuntament a comprar l’espai. 

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/1608) Que el govern municipal informi de l’evolució dels indicadors de 
contaminació atmosfèrica (partícules en suspensió PM10 i/o el gas diòxid de nitrogen 
NO2) registrada a la ciutat ens els darrers sis mesos, tot donant informació sobre cada 
districte, per analitzar l’evolució de la contaminació a la ciutat i la seva possible relació 
amb les actuacions i restriccions de mobilitat de vehicles privats. 

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/1633) En compliment del compromís adquirit a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del 10 de desembre de 2019, ha encarregat el 
Govern municipal el projecte de remodelació integral de la plaça dels Àngels i quin és 
el calendari previst per a la seva tramitació? 

ES DÓNA PER TRACTADA

21. – (M1923/1631) Quines mesures pensa aplicar el Govern municipal per adaptar 
l'ordenança vigent sobre vehicles de mobilitat personal a les normes de circulació per 
als patinets elèctrics modificades per la DGT i per garantir el compliment de les 
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mateixes? 

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1622) Quines mesures preveu desplegar l’Ajuntament de Barcelona en el que 
resta de mandat per impulsar la transició dels ciutadans cap al vehicle i la mobilitat 
elèctrica? 

ES DÓNA PER TRACTADA

23. – (M1923/1623) Quines mesures impulsarà l’Ajuntament de Barcelona per tal de pal·liar 
l’increment de la preocupació dels barcelonins envers els problemes relacionats amb 
el trànsit i la mobilitat? 

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1607) Quines dades té el govern sobre possibles contagis del virus Covid-19 
produïts al transport públic de la ciutat. Quina informació té el govern sobre el nivell 
de risc de contagis del virus Covid-19 al transport públic. Quines mesures s’han aplicat 
i es té previst aplicar al transport públic per evitar la transmissió del virus. 

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/1624) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 17 de 
novembre de 2020, amb el següent contingut: (M1923/1424) La Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: PRIMER. Reconèixer l’interès d’una 
iniciativa privada adreçada a posar en valor una proposta socioeconòmica al voltant 
de la cultura. SEGON. Donar-se per assabentats de les accions realitzades pel Port de 
Barcelona i del conjunt de requeriments que s’hi ha incorporat per part dels serveis 
jurídics de l’Estat. TERCER. Respondre en temps i forma les al·legacions realitzades pel 
Port de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona respecte de les demandes 
d’aclariment o modificació respecte del projecte presentat per a la concessió 
definitiva de llicència d’obres. QUART. Signar el corresponent conveni entre 
l’Ajuntament i el Port, amb la introducció dels requeriments subsanables que 
poguessin sorgir de l’anàlisi de les referides al·legacions. CINQUÈ. Determinar, en cas 
que no existís cap element no subsanable jurídicament, un calendari d’actuació que 
permetés realitzar aquesta inversió a la ciutat de Barcelona. 
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ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,49 h.
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