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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juny de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (20220003A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Manteniment de les fonts de 
Barcelona 2022-2026, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de 
contracte 21001971, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 24.127.551,84 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 25.524.591,45 euros, distribuït en els següents lots: - LOT 
núm. 01, Fonts de beure i fonts naturals, per un import de 4.181.130,16 euros IVA 
inclòs; - LOT núm. 02, Fonts ornamentals, per un import de 19.946.421,68 euros IVA 
inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 20.419.673,16 euros i import de l'IVA de 3.707.878,68 
euros (3.180.376,24 euros corresponen al 21% i 527.502,44 euros al 10% d'IVA); i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 1.662.201,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 
348.427,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 4.986.605,42 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un 
import (IVA inclòs) de 1.045.282,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 4.986.605,42 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 1.045.282,54 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un 
import (IVA inclòs) de 4.986.605,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 1.045.282,54 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502, un import (IVA inclòs) de 3.324.403,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502, un 
import (IVA inclòs) de 696.855,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient . 

7. – (20210009D-L1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L01 que té per 
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objecte el "Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2022-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1" a la UTE ETRABONAL -
ETRALUX - ACISA, per no haver justificat la inclusió de valors presumptament anormals 
o desproporcionats en la seva oferta. ADJUDICAR l'esmentat contracte a CITELUM 
IBERICA, SA, amb NIF A59087361, 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, per un import màxim de 17.389.923,69 
euros, IVA inclòs i d'acord els preus unitaris ofertats amb una baixa del 29,65%, dels 
quals 14.371.837,77 euros corresponen al preu net i 3.018.085,92 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
import (IVA inclòs) de 571.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 4.564.841,23 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
import (IVA inclòs) de 571.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 4.564.841,23 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
import (IVA inclòs) de 571.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 4.564.841,23 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22716/16511 0502. 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 718.591,88 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. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Luisa Cabezas. 

8. – (20002317L02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L02 que té per 
objecte el "Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2022-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible Lot 2" a la UTE BCNLUX 
(ALUVISA-ELECNOR-CERMA&ARRIAXA), per no haver justificat la inclusió de valors 
presumptament anormals o desproporcionats en la seva oferta. ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a la UTE ENLLUMENAT BCN2 (RUBATEX SA, URBALUX SA), amb NIF 
U06903702, 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, per un import màxim de 17.881.863,60 euros IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats amb una baixa del 41,14%, dels quals 14.778.399,67 euros 
corresponen al preu net i 3.103.463,93 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
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inclòs) de 720.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 446.640,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 
0502; un import (IVA inclòs) de 4.793.981,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 
720.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 446.640,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un 
import (IVA inclòs) de 4.793.981,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 720.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 446.640,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un 
import (IVA inclòs) de 4.793.981,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502. 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 738.919,98 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. DESIGNAR com a 
responsable del contracte Sra. Luisa Cabezas. 

9. – (20002317L03) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L03 que té per 
objecte el "Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2022-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible Lot 3" a la UTE BCNLUX 
(ALUVISA-ELECNOR-CERMA&ARRIAXA), per no haver justificat la inclusió de valors 
presumptament anormals o desproporcionats en la seva oferta. ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a IMESAPI, SA, amb NIF A28010478, 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, per un import màxim de 
21.068.212,71 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats amb un 45% de 
baixa, dels quals 17.411.746,03 euros corresponen al preu net i 3.656.466,68 euros a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
import (IVA inclòs) de 561.560,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 5.841.177,57 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
import (IVA inclòs) de 561.560,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 5.841.177,57 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un 
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import (IVA inclòs) de 561.560,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 5.841.177,57 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22716/16511 0502. 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 870.587,30 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. DESIGNAR com a responsable del contracte Sra. 
Luisa Cabezas. 

10. – (20180001C) AUTORITZAR la modificació de la composició de la Unió Temporal 
d'Empreses adjudicatària del contracte 16003724, relatiu al servei d'implantació, 
manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides 
denominat Bicing 2.0, per als anys 2018 a 2028, amb la cessió del 90% de la participació 
de CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, amb NIF núm. 
A82741067, a favor de Ferrovial Servicios, SA, amb NIF núm. A80241789; REQUERIR la 
UTE l'aportació de la corresponent escriptura de modificació de la Unió Temporal 
d'Empreses i NOTIFICAR als interessats. 

11. – (08-2021CD09257) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en condicionament dels interiors de l'edifici Parc Tecnològic de Nou Barris, 
de titularitat municipal, situat al carrer Marie Curie, 8-14 i CONCEDIR a FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA, la bonificació del 65% sobre la quota de l'impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, generada pel comunicat 08-2021CD09257, per a les obres de 
referència, donat que s'ajusta a allò establert a l'article 7è apartat primer de 
l'Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l'ICIO, en tant que les obres s'executen en un 
equipament comunitari dels contemplats a l'article 212è de les NU del PGM i són 
promogudes per una entitat sens ànim de lucre. DECLARAR PROCEDENT la devolució 
de la quantitat de 35.416,55 euros en concepte d'ingressos indeguts a FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA (CIF G82086810), que és la diferència entre la quota de 
l'impost (54.436,00 euros) i el que hauria abonat si s'hagués aplicat la bonificació a la 
què tenia dret (19.019,45 euros). DONAR-NE TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda 
als efectes pertinents.

12. – (10-2018CD20447) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
destinades a l'adequació de l'edifici de Can Jaumandreu per a la creació d'un centre 
d'innovació sòcio-econòmica, realitzades al carrer Sant Joan de Malta 64-74 a I' empara 
del comunicat diferit d'obres tramitat amb número d'expedient 10-2018CD20447, i 
CONCEDIR a la Universitat de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de 
I'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les obres referides; donat 
que resulta procedent d'acord amb allò que estableix I'article 7è de l'Ordenança Fiscal 
2.1, en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl 
qualificat d'equipament i per a realitzar obres en un equipament comunitari dels 
esmentats a l'article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT del present acord a I'Institut 
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Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

13. – (10-2020LL36585) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal les obres 
consistents en "substitució de la coberta inclinada a dues aigües de fibrociment i 
reforma interior d'una nau sense ús específic entre mitgeres" a realitzar en I'edifici 
ubicat al carrer Roc Boronat, num. 31, emparades per la llicència d'obres majors 10-
2020LL36585, que va ser concedida pel regidor del Districte de Sant Martí el 17 de 
març de 2021; CONCEDIR a la comunitat de propietaris del carrer Roc Boronat, num. 
31, la bonificació del 35% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò que estableix I'article 7è de 
l'Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen sobre un edifici 
urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l'lnstitut 
Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

14. – (10-2020LL43528) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres d'ampliació de l'Escola Auditori amb construccions prefabricades, 
ubicada al carrer Almogàvers núm. 131, baixos, emparades per la llicència d'obres 
majors 10-2020LL43528; CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació 
del 70% sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que 
resulta procedent d'acord amb allò que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal 2.1., 
en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat 
d'equipaments (7a) i en un equipament docent dels inclosos a l'article 2I2 de les 
NUPGM. DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

15. – (10-2021CI12827) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en la millora de les proteccions solars i reparacions de cantells de forjats i 
elements afectats a l'escola Poblenou emparades pel comunicat d'obres tramitat amb 
número d'expedient 10-2021CII2827, que s'han de realitzar a l'Escola Poblenou del 
carrer Perú 129; CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona la bonificació del 70% 
sobre la quota de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les 
esmentades obres donat que resulta procedent, d'acord amb allò que estableix l'article 
7è de 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 I'article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal 
d'Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

16. – (20PL16807) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la implantació d'un centre de 
recerca biomèdica, situat al carrer Isaac Newton del terme municipal de Barcelona; 
d'iniciativa municipal a proposta de la Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona - La Caixa; 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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Districte de Sant Andreu

17. – (21SD0215PU) APROVAR inicialment, la modificació del "Projecte constructiu 
d'urbanització viària de l'àmbit de Sant Andreu", formulat per Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA, que fou aprovat definitivament per acord de la Comissió d'Hàbitat Urbà i 
Medi Ambient en sessió de 19 de gener de 2012 (expedient núm. 11P0013) (publicat 
al BOPB de 20/02/2012) en una superfície de 6.170 m2 corresponent al "Projecte 
d'urbanització d'un àmbit parcial del pla de millora urbana del sector Colorantes-Renfe, 
subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu, a Barcelona. Fase 1. Terraplenat i 
precàrrega. Gener 2021", d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP amb 
qualificació B) de 20 de gener de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, amb pressupost de 433.270,32 euros (21% IVA 
inclòs) amb la finalitat d'adequar el projecte a la normativa tècnica vigent i als nous 
plecs de condicions tècniques dels diferents REP's responsables d'Espai Públic, d'acord 
amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. SOTMETRE'L al 
tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. 

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/2340) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de 
Barcelona acorda que, davant la contínua pèrdua de Patrimoni cultural, històric i 
artístic a la ciutat de Barcelona, que posa en evidència que les eines que actualment 
disposem estan obsoletes i no són les adients per tal de defensar el patrimoni de la 
nostra ciutat; s'apliquin les següents mesures: - Declarar el coneixement, la divulgació, 
la preservació, la conservació, activació i el gaudi del Patrimoni com un Dret Col·lectiu 
dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, tal i com està reconegut en 
l'article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans. - Reconèixer la rehabilitació i 
reactivació del nostre patrimoni construït com a part del camí a seguir per complir amb 
els objectius de sostenibilitat. - Incloure la valoració de la petjada ecològica en les 
intervencions que comportin l'enderroc parcial o total d'edificis existents. Tant per allò 
enderrocat com per allò construït. Estudiar el beneficis fiscals a menor petjada 
ecològica o gravar a més petjada generada. - Crear un manual per a la intervenció en 
edificis patrimonials per tal de dotar de coherència a les actuacions i donar compliment 
als criteris de millora energètica i accés a la xarxa digital que permeten accedir als fons 
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de transició energètica europeus, sense que això comporti la pèrdua de valor 
patrimonial. - La revisió del Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona, el qual ha 
resultat obsolet tant pel que fa a la dificultat d'incorporació o no d'elements, com en la 
protecció dels mateixos. - Acreditar i incloure l'especialització i/o experiència en la 
recerca i intervenció en el patrimoni arquitectònic com a punt a valorar en els 
concursos i contractes públics referent a elements o immobles patrimonials. - Adquirir 
el compromís que tota revisió o modificació de planejament general anirà 
acompanyada d'una revisió prèvia del catàleg o l'incorporarà en la mateixa, i es 
treballarà per resoldre els conflictes urbanístics actuals.- Que tots els comunicats 
d'enderroc aniran condicionats sempre a un informe patrimonial favorable. - Realitzar 
una Ordenança complementària al Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona que 
estableixi que: · Els conjunts, edificis, jardins i elements susceptibles d'entrar en catàleg 
estiguin protegits de manera temporal fins el seu estudi i valoració. · Per tal d'obtenir la 
llicència d'obres en aquests, sigui necessari aportar un informe històric i patrimonial 
del bé, el qual serà posteriorment validat pel Servei de Patrimoni, mitjançant una 
inspecció al mateix que servirà per dirimir si hi existeixen elements i o conjunts 
patrimonials a conservar. · En el cas que es trobin elements a conservar, aquests 
hauran de passar a formar part del Catàleg de Patrimoni de Barcelona i es farà un 
seguiment de l'obra, en canvi si no existeixen elements a conservar la protecció 
s'aixecarà. · Convocar la comissió mixta de patrimoni per tal d'actualitzar els criteris de 
protecció i conservació, que sigui transparent, amb rotació d'integrants amb 
acreditació de mèrits, que sigui interdisciplinar i que aquests s'apliquin a tots els 
districtes per igual. · Crear taules de patrimoni de districte interdisciplinars formades 
per tècnics especialitzats i per les entitats veïnals. ·Crear l'Institut Municipal de 
Patrimoni i Paisatge urbà de Barcelona. El qual, com a ens autònom, hauria d'englobar 
les diverses parts de Patrimoni disperses en diverses àrees patrimonials. · Establir 
publicacions municipals especifiques de caràcter tècnic que fomentin la divulgació, el 
coneixement, les bones pràctiques i la critica de la intervenció i conservació del 
patrimoni. · Que s'activi l'Article 119 de la Carta Municipal de Barcelona. · Incrementar 
els recursos humans i garantir una infraestructura adequada del servei de Patrimoni de 
l'Ajuntament, per a la magnitud i importància del patrimoni de la nostra ciutat.· Establir 
una finestreta única amb recursos suficients per tal de simplificar, gestionar, 
acompanyar i agilitzar els tràmits dels projectes que afectin elements patrimonials. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/2363) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a la constitució d'una Comissió d'estudi no permanent, per tal 
d'analitzar i revisar el model urbà que s'està implementant a la ciutat, amb l'objectiu 
de preservar la qualitat de l'urbanisme que ha caracteritzat Barcelona des del Pla Cerdà 
de l'Eixample fins els nostres dies. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/2357) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a la creació d'una Taula amb els veïns afectats, tècnics i grups 
municipals on es tractin de forma particular les afectacions urbanístiques derivades del 



CCM 7/21 Ecologia2 8/8

Pla Parcial de Les Planes, així com del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PePNat). 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

22. – (M1923/2350) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructura i Mobilitat insta el 
govern municipal a elaborar i presentar davant aquesta Comissió, en el termini de 6 
mesos, un informe amb indicadors i dades concretes sobre els resultats i beneficis del 
Pla Estratègic dels Espais Litorals de la Ciutat, tot incloent-ne, si s'escau, propostes de 
millores i actualitzacions. 

EL SECRETARI GENERAL
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