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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 d'octubre de 2020 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

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

11. – (20PL16809) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el 
sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona; d’iniciativa 
municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes; SUSPENDRE, de conformitat 
amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets per a la implantació o ampliació d’equipaments d’allotjament dotacional 
regulats en l’article 34.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme; SUSPENDRE, TAMBÉ, les 
llicències per a obres de gran rehabilitació i les llicències per a obres d’increment de 
volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici respecte dels 
equipaments d’allotjament dotacional existents; EXCLOURE de la suspensió el 
planejament en tràmit per a la implantació d’equipaments d’allotjament dotacional 
que hagi estat aprovat inicialment abans de la data d’executivitat del present acord; el 
planejament que es presenti en desenvolupament d’un conveni signat amb 
l’Ajuntament abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió per a la 
implantació d’equipaments d’allotjament dotacional; així com el planejament 
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d’iniciativa pública per a la implantació d’equipament d’allotjament dotacional; 
EXCLOURE de la suspensió, així mateix, les llicències per a l’ampliació del sostre o del 
volum edificat, o l’execució d’obres de gran rehabilitació respecte d’equipaments 
d’allotjament dotacional existents que hagin estat presentades amb anterioritat a 
l’executivitat del present acord de suspensió; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és 
el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de 
conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del TRLUC; DETERMINAR, també, a 
l’emparade l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, 
de dos anys a comptar des del present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 
102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que es podran tramitar instruments o 
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; PUBLICAR el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; i SOTMETRE-LA al Consell 
Municipal per a la seva aprovació provisional. 

Districte de Ciutat Vella

12. – (20PL16813) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual de PGM a la finca del carrer d'Avinyó 
núm. 17, de Barcelona, en compliment de la sentència dictada en el Recurs 257/2017, 
d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

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:

13. – (M1923/1409) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
impulsar la millora i el reforç de l’actual xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 
atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona mitjançant: 1. L’ampliació del nombre 
d’estacions de qualitat de l’aire, permetent una millor distribució en funció de la 
dinàmica de l’aire, l’orografia, la població i la circulació. 2. La millora de la precisió, la 
homogeneïtzació i el nombre de contaminants mesurats -a més de NO2 i PM10- com 
ara: material particulat PM1, òxids de nitrogen (NOx), òxid de sofre (SO2), ozó (O3) i 
monòxid de carboni (CO), metalls pesants (Ni, Cd, Pb i As), benzo(a)pirè. 3. L’adequació 
d’una unitat mòbil equipada amb analitzadors automàtics que permeti la mesura en 
temps real i en continu de la composició de l’aerosol atmosfèric en diferents períodes i 
localitzacions i la seva composició física, química i biològica. 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (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 enterats 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 per el 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 llicencia 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, cas 
que no existís cap element no subsanable jurídicament un calendari d’actuació que 
permetés realitzar aquesta inversió a la ciutat de Barcelona. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/1418) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
1. Declarar que les obres del tram central de la línia L9 del metro són prioritàries per a 
la ciutat de Barcelona, ja que la seva culminació es indispensable per incrementar el 
número d'usuaris del transport públic, sense això no es compliran els objectius del Pla 
de Mobilitat. 2. Instar a la Generalitat a que, amb la màxima urgència, finalitzi la 
realització dels tràmits i gestions necessàries per a la reanudació de les obres de la L9, 
incloent la seva aprovació dins del programa econòmic i financer del IFERCAT, la 
sol·licitud de finançament al BEI i la seva integració en el programa d'inversions del Pla 
Nacional de Reformes amb recursos procedents del fons de recuperació europeu. 
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