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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 12 de juliol de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 12 de juliol de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell. Hi assisteixen les 
Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, Laia 
Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila 
Valls, Celestino Corbacho Chaves, Óscar Ramírez Lara, Óscar Benítez Bernal i María 
Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Sònia Castañer 
González, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Gemma 
Tarafa Orpinell, Lucía Martín González, Maria Rosa Alarcón Montañés, David Escudé 
Rodríguez i Ernest Maragall i Mira.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 16.02 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 14 de juny de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet i Sanz.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20200471) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'1 de juny de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 15.06.2022 fins al 14.06.2023, el contracte 
relatiu als serveis d'assistència tècnica per a 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 a través del blau, el verd i 
el gris" en el marc de la tercera convocatòria europea UIA (Urban Innovative Actions) 
per als exercicis 2022-2023, i per un import de 145.141,92 euros (IVA inclòs). 
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2. – (20220068) De la gerent municipal, de 3 de juny de 2022, que adjudica a Galanthus el 
contracte relatiu als serveis de promoció i seguiment de la fauna protegida que cria en 
edificis i de les poblacions urbanes d'eriçons, per als exercicis 2022-2024, i per un 
import de 59.755,84 euros (IVA inclòs). 

3. – (20220203) De la gerent d'Urbanisme, de 8 de juny de 2022, que adjudica al Sr. 
Gerardo Santos Cardosa el contracte relatiu als serveis d'edició i redacció de 
continguts per a la publicació sobre regeneració de barris, per als exercicis 2022-2023, 
i per un import de 17.847,50 euros (IVA inclòs). 

4. – (20220085) De la gerent municipal, de 9 de juny de 2022, que adjudica a ALD 
Automotive, SA el contracte relatiu a l'arrendament de vehicles, lot 1, de 3 turismes 
elèctrics, per un període de quatre anys i amb manteniment integral inclòs, que 
precisa el Parc Mòbil d'Ecologia Urbana, per als exercicis 2022-2026, i per un import 
de 79.976,16 euros (IVA inclòs). 

5. – (20220198) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 13 de juny de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al suport per a la dinamització del Fòrum Ciutadà pel Clima, com a 
contractació basada de l'acord marc de dinamització de processos participatius de 
l'Ajuntament de Barcelona, lot 1, dinamització de processos de planificació 
estratègica, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 
46.789,04 euros (IVA inclòs). 

6. – (20200543) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 16 de juny de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Voltes Coop. d'Arquitectura la garantia definitiva d'import 
829.74 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al suport 
puntual a processos participatius vinculats a projectes de tramitació urbanística i espai 
públic de l'Área d'Ecologia Urbana, amb càrrec a l'exercici 2022. 

7. – (20210217) Del gerent de Mobilitat i infraestructures, de 17 de juny de 2022, que 
prorroga per un període comprès des de l'1.09.2022 fins al 31.08.2023, el contracte 
relatiu als serveis de secretaria tècnica per al seguiment i control de les accions 
vinculades als àmbits de mobilitat compartida i d'accessibilitat a l'espai públic (2021-
2022), adjudicat a Ideem Innova, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
37.196,85 euros (IVA inclòs). 

8. – (20220233) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 17 de juny de 2022, que 
adjudica a Thigis Serveis Ambientals, SL el contracte relatiu a l'acompanyament i 
suport als centres educatius que participin de la microxarxa Transformem la mobilitat 
en el curs 22-23, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 16.335,00 euros (IVA 
inclòs). 

9. – (20210196) Del gerent del districte de Gràcia, de 21 de juny de 2022, que cancel·la i/o 
retorna a Voltes Coop. d'Arquitectura la garantia definitiva d'import 277,15 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la dinamització del 
procés participatiu relatiu al cobriment de la ronda de Dalt (tram des de l'avinguda 
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Vallcarca a Alfons Comín), amb càrrec a l'exercici 2022. 

10. – (20220048) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de juny de 2022, que 
adjudica al Sr. Jaime Canal Selma el contracte relatiu a les prestacions tècniques per 
desenvolupar millores i cobertura total del manteniment del programari "Tates" de 
gestió de les taules tècniques de mobilitat als districtes, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 6.461,40 euros (IVA inclòs). 

11. – (20220239) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 27 de juny de 2022, que 
adjudica a Both People&Comms, SL el contracte relatiu a la redacció, edició, 
maquetació i impressió de la memòria d'activitat de serveis de la gerència de Medi 
Ambient i Serveis 2022, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 18.089,50 
euros (IVA inclòs). 

12. – (20220131) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 27 de juny de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu als serveis de suport tècnic en relació a les limitacions acústiques 
als esdeveniments culturals a l'aire lliure (2022-2023) per als exercicis 2022-2023, i per 
un pressupost base de licitació de 71.632,00 euros (IVA inclòs). 

13. – (20220088) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 27 de juny de 2022, que 
adjudica al Sr. Màrius Montalbo Marca el contracte relatiu als serveis d'instal·lació, 
manteniment i retirada dels equips de la Xarxa de Monitorització del Soroll de 
Barcelona 2022-2023, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 24.684,00 euros 
(IVA inclòs). 

14. – (20220056) De la gerent municipal, de 29 de juny de 2022, que adjudica a TPF Getinsa 
Euroestudios, SL el contracte relatiu a la direcció facultativa i coordinació de seguretat 
i salut del projecte per a la instal·lació de noves cruïlles semaforitzades en vies de la 
xarxa bàsica de mobilitat i per a la desinstal·lació de la semaforització en cruïlles 
existents en zones pacificades, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 
84.755,66 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 16 de juny de 2022

15. – (22g270) APROVAR la constitució de la Junta de Compensació provisional del 
subsector 1 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del sector Llull-Pujades 
(Ponent) formalitzada per les societats mercantils ZA61 Innovation, SL, Euroibc, SL, 
Comercial Vasco Catalana del combustible, SA, el Sr. Salvador Bohigas Janoher, els Srs. 
Dolores i Juan Bonavía Lagarda i els Srs. Vicente i Joaquin Galera Torres; propietaris 
de finques, la superfície de les quals representa amb escreix més del 25 % de la 
superfície total del Polígon d’actuació urbanística requerit per l'article 196.2 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, mitjançant escriptura pública atorgada davant de la notaria de 
Barcelona senyora María Ana Querejeta Roca, en data 10 de febrer de 2022, amb el 
número 272 del seu Protocol. TRASLLADAR a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme la documentació que prescriu l’article 192 del Reglament de la 
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Llei d'urbanisme als efectes de la inscripció de la Junta de Compensació provisional en 
el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de la província, i 
NOTIFICAR-LO individualment a les persones propietàries. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2022

16. – (22XF0720) APROVAR el Conveni urbanístic per a la implantació d’equipaments a la 
ciutat de Barcelona en els àmbits de Casernes i La Maquinista del Districte de Sant 
Andreu, juntament amb els seus annexes, a formalitzar per part de l’Ajuntament de 
Barcelona i la societat mercantil SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA. AUTORITZAR 
I DISPOSAR la despesa per un import d'1.391.000,00 euros a favor de la societat 
SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA amb NIF A 61317442, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/62249/93311 (Actuació P.09.6220.01) del pressupost de la Gerència 
d’Àrea d’Ecologia Urbana de l’any 2023, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en exercicis posteriors a l’actual, per fer front a les despeses derivades del 
conveni; i FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, 
Il·lma. Janet Sanz Cid, per a la signatura del present conveni i dels actes que se'n 
derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2022

17. – (22000035) ADJUDICAR el contracte núm. 22000035, que té per objecte "Servei de 
seguretat i control d'accés als edificis de la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures 
de contractació pública sostenible" a PROTECCION DE PATRIMONIOS SA amb NIF 
A61486981, amb una baixa del 8,76 % sobre els preus unitaris, 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 348.853,36 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 288.308,56 euros corresponen al preu net i 60.544,80 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 111.430,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22701/15017 0500; un 
import (IVA inclòs) de 174.333,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22701/15017 0500; un import (IVA inclòs) de 63.089,94 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22701/15017 0500. 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 14.415,43 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 al Sr. Cristòfor Querol Lacarte. DONAR COMPTE d'aquest 
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acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

18. – (19002803-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.10.2022 fins el 
30.09.2024, el contracte 19002803-002 que té per objecte "Fabricació i col·locació i 
posterior retirada de la Senyalització Excepcional per esdeveniments organitzats a la 
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a 
l'empresa API MOVILIDAD SA, amb NIF A78015880, per un import total de 480.000,01 
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 180.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 148.760,33 euros i import IVA de 31.239,67 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22720/13414 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 240.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 198.347,11 euros i import IVA de 41.652,89 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22720/13414 0504, 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 60.000,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 49.586,79 euros i import IVA de 10.413,22 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22720/13414 0504. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanismes, Infraestructures i 
Mobilitat. 

19. – (22SD0098PO) APROVAR INICIALMENT el “Projecte executiu de rehabilitació de sala 
d'actes multiconfessional al Cementiri de Montjuïc”, d’iniciativa municipal, promogut 
per CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, d’acord amb l’Informe Tècnic de Projecte amb 
classificació “B” (favorable amb observacions o condicions d’obra) i amb l’informe 
d’auditoria de maig de 2022 redactat per “Estudi Cuyas 38”, que consten degudament 
incorporats a l’expedient i que es donen per reproduïts, amb un pressupost per a 
coneixement de l’administració d’1.317.353,70 euros, el 21% de l’Impost del Valor 
Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb el 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 a informació pública durant un termini de 30 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i al Tauler d’edictes municipal, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees 
implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

20. – (22SD0101PO) APROVAR INICIALMENT el “Projecte d’adequació d’espais de cendres 
en 6 àmbits del Cementiri de Montjuïc,” d’iniciativa municipal, promogut per 
CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica (ICT) 
d'11 de maig de 2022 amb classificació “B” (favorable amb observacions a aplicar 
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durant la fase d’execució d’obra) i amb l’informe d’auditoria de 13 de setembre de 
2021, que consten degudament incorporats a l’expedient i que es donen per 
reproduïts, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 4.624.955,78 
euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, de conformitat 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 a informació 
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la 
seva publicació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) i al Tauler d’edictes municipal, termini durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al·legacions. COMUNICAR el present acord a les 
direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (22PL16915) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a l’Avinguda JV Foix 103-109, al barri de Sarrià, al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, d’iniciativa pública promogut per l’Àrea de Seguretat i Prevenció de 
l’Ajuntament de Barcelona; 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.

22. – (22PL16913) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de la connexió 
entre els edificis que conformen l’institut-escola Trinitat Nova, al carrer Palamós, 51, 
al Districte de Nou Barris d’iniciativa pública promogut pel Consorci d’Educació de 
Barcelona; 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. 

23. – (14PL16274) EXPOSAR al públic pel termini d’un mes, la Modificació Puntual del Pla 
Especial Urbanístic de l’equipament destinat a residencia d’estudiants per a 
l’ampliació de l’ús d’Alberg de Joventut-Sancho d’Àvila/Zamora, al Districte de Sant 
Martí, promogut per la Fundació Melon District, de conformitat amb l’article 68.1 a) 
de la Carta Municipal de Barcelona; en compliment de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya núm. 4936, de data 16 de desembre de 2021, que 
anul·la l’acord de Comissió de Govern de 27 d’abril de 2017 que denegava l’aprovació 
inicial, per ser disconforme a dret, i entén aprovat inicialment el planejament i obliga 
a continuar amb la seva tramitació; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

24. – (15PL16330) EXPOSAR al públic pel termini d’un mes, el Pla de Millora Urbana del 
Carrer Àvila, 66, al Districte de Sant Martí d’iniciativa privada promogut per A22, Avila, 
S.L, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona; en 
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 5129, 
de data 23 de desembre de 2021, que anul·la l’acord de Comissió de Govern de 27 
d’abril de 2017 que denegava l’aprovació inicial del PMU, per ser disconforme a dret, i 
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entén aprovat inicialment el planejament i obliga a continuar amb la seva tramitació; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (22PL16892) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i modificació de l’element 
número 2976 del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de 
Barcelona de nou edifici destinat a equipament cultural situat al carrer Roc Boronat 
99-115, al Districte de Sant Martí d’iniciativa pública promogut per l’Institut de Cultura 
de Barcelona; 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. 

Acords de la Comissió de Govern de 7 de juliol de 2022

26. – (22000130) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 22000130 que té per 
objecte els Serveis de manteniment de les escales mecàniques, ascensors verticals i 
ascensors inclinats situats a l'espai públic 2022-2024, amb mesures de contractació 
pública sostenible, de conformitat amb l'article 152 de la LCSP, per l'existència 
d'errors no esmenables en la preparació del contracte, atès l'assenyalat en l'informe 
tècnic de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures que consta a l'expedient. 
ANUL·LAR l'autorització de despesa aprovada per Decret de 20 d'abril de 2022 de 
l'esmentat contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import d'1.198.816,36 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504; un 
import de 2.213.199,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504; un import d'1.014.383,06 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504. 
PUBLICAR aquest acord al DOUE i a la plataforma de serveis de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

27. – (22002205A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de manteniment de
les escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats situats a l'espai públic 
2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
22002205, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 4.618.941,01 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 9.161.535,89 euros; 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 
3.817.306,62 euros i import de l'IVA de 801.634,39 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 2.117.014,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 
2.309.470,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 192.455,87 euros a 
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l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 
0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l'art. 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

28. – (17006454-007) ACORDAR la continuïtat del contracte 17006454-007 que té per 
objecte els "Serveis de manteniment d'escales mecàniques i ascensors a l'espai públic, 
per als anys 2018 al 2020, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat 
a l'empresa TK ELEVADORES ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, per un període comprès 
des del 13.07.2022 fins el 12.01.2023 o, si fos abans, fins a l'inici de l'execució del 
contracte en tràmit de licitació núm. 22002205, per un import total de 846.054,38 
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 70.504,54 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 58.268,21 euros i import IVA de 12.236,33 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504, 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 775.549,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 640.950,28 euros i import IVA de 134.599,56 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22721/15331 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

29. – (22001048D) ADJUDICAR el contracte núm. 22001048, que té per objecte el "Servei 
d'incorporació del funcionament reversible a demanda dels usuaris en diverses 
escales mecàniques situades a l'espai públic (2023), amb mesures de contractació 
pública sostenible, finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència de conformitat amb l'establert al Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de 
desembre" a TK ELEVADORES ESPAÑA SL, amb NIF B46001897, amb una baixa sobre el 
preu de sortida del 4,5%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 594.285,15 euros IVA inclòs, dels quals 491.144,75 euros 
corresponen al preu net i 103.140,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 594.285,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63324/15131 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 24.557,24 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 al Sr. Oriol Such Basiana, tècnic del Dept. d'Espai Urbà. 
ALLIBERAR la quantitat de 28.002,97 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
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licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 28.002,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

30. – (20000953-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
20000953-002 que té per objecte el "Servei de neteja de pintades i taques de pintura, 
eliminació de cartells i retirada de pancartes i altres elements similars de la via pública 
a la ciutat de Barcelona (2020-2023), amb mesures de contractació sostenible", 
adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF A28541639, per un import 
màxim de 811.340,53 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 492.727,10 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 447.933,73 euros i import IVA de 44.793,37 amb tipus impositiu 10,00% 
a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 318.613,43 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 289.648,57 euros i import IVA de 28.964,86 
amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària D/22732/16311 0502. FIXAR 
en 36.879,11 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 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. 

31. – (21PL16838) ACORDAR l'ampliació del termini des del dia 17 de juliol de 2022 fins al 
dia 13 de gener de 2023, per procedir a inscriure en el Registre de la Propietat el 
Projecte de Reparcel·lació de la Modificació puntual del pla general metropolita en el 
Subàmbit 2 del Sector IV 'La Maquinista' de Barcelona, segons conveni aprovat per la 
Comissió de Govern el dia 15 de juliol de 2021, un cop venci el dia 16 de juliol de 2022 
la primera ampliació del termini acordada per la Comissió de Govern del dia 13 de 
gener de 2022; de conformitat amb els motius que consten a l'informe jurídic emès 
per la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, el qual es dona per reproduït i 
s'incorpora a aquest acord a efectes de motivació; i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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1. – (22SD0028NT) Primer.- RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període 
d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança d’ús de les 
vies i els espais públics per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i 
d’utilitzar altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona, 
acordada per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat en sessió 
de 17 de maig de 2022, d’acord amb l’informe de resposta d’al·legacions de data 11 
de juliol de 2022 que obra a l’expedient a efectes de motivació. Segon.- APROVAR-LA 
definitivament d’acord amb el text articulat que consta a l’expedient. Tercer.-
PUBLICAR el present acord així com el text íntegre de l’Ordenança, en el Butlletí Oficial 
de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web de l’Ajuntament. Quart.- NOTIFICAR 
aquest acord als interessats amb trasllat del text de la modificació i de l’informe 
resposta d’al·legacions trasllat del text de la modificació i de l’informe de resposta de 
les al·legacions. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, Bonet
i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, l'abstenció de 
Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i la 
reserva de Ciutadans.

2. – (CO 2022-07/11) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consorci del 
Besòs que amplien l’àmbit territorial, modifiquen l’estructura dels òrgans de govern i 
administració i preveuen la incorporació de la Generalitat de Catalunya i de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona al Consorci. SOTMETRE aquest acord d’aprovació de la 
modificació dels estatuts a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò previst a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals; i de no presentar-s’hi 
al·legacions, s’entendrà per definitivament aprovat. DELEGAR al Consorci del Besòs la 
publicació conjunta dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva de la modificació dels 
estatuts. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i 
l'abstenció de Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena 
Barceló Verea.

3. – (20220259) DOTAR el crèdit necessari a l'aplicació pressupostària 0502/22120/16511 
del pressupost municipal de l'any 2022, segons el detall que consta a l'Annex I, que 
forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors i que es detallen en l'esmentat annex.
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya, 
Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló 
Verea.

Districte de Sant Martí

4. – (20PL16771) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la 
rehabilitació i ampliació de l’edifici industrial “La Favorita”, situat al carrer Roc 
Boronat 47-53 i carrer Llull 143; promogut pel Sr. Joan Ignasi Casanovas-Permanyer 
Planadecursach, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5. – (22SD0033NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels 
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) aprovada per acord del 
Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2011, modificada 
per acords del 29 de juny de 2018 i pel Decret de l’Alcaldia de 25 de maig de 2018 en 
relació amb la modificació dels seus annexes. SOTMETRE-LA AL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual 
podrà ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta Municipal i 
al web de l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de Ciutadans, Partit 
Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.



12/24
CCM 7/22 Ecologia2

APROVADA

6. – (02-2016LL28588) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 
reforma sobre façana realitzades a l’edifici conegut com Edifici de la Unión y el Fénix 
Español, situat al Passeig de Gràcia 21, emparades per l’atorgament de la llicència 
d’obres 02-2016LL28588 de data 21 de setembre de 2017; CONCEDIR a la societat 
ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (A-28.007.748) la bonificació del 50% 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada en relació 
amb les obres indicades, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la 
Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d’una obra en edifici catalogat d’interès local 
inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B segons la Llei 
9/1993); NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

7. – (02-2019LL22140) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior puntual del pavelló 10, planta 1ª i del pavelló 12, planta 2ª, 
així com de l’actuació puntual en la façana del Carrer Provença amb substitució de 
fusteries exteriors, realitzades a l’Hospital Clínic de Barcelona, sense afectació de 
l’estructura de l’edifici ubicat al Carrer Villarroel núm. 170, emparades per 
l’atorgament de la Llicència d’obres 02-2019LL22140 el 15 d’octubre de 2020; 
CONCEDIR a l’HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA (Q-0.802.070-C) la bonificació del 70% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació 
a les obres indicades, atès que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança 
Fiscal 2.1, ja que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a 
equipament comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i 
promogudes per una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE 
trasllat a L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA
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8. – (06-2019CD21936) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres 
realitzades pel Sr. Fernando Osés Borés a l’empara del comunicat diferit núm. 06-
2019CD21936, admès en data 26 de juny 2019, per a la realització de les següents 
actuacions: (i) Obres de reforma interior en un habitatge sense afectar l’estructura de 
l’edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits (O-2l-3b1), a 
l’emplaçament plaça de la Llibertat, 20, principal 2a, de conformitat amb l’article 7è 
apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019 reguladora de l’ICIO. CONCEDIR al Sr. 
Fernando Osés Bores una bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres generada per les obres realitzades, essent 
l’import abonat per l’ICIO de 696,80 euros (ja aplicada una bonificació de l’ICIO del 
35%, tot i no constar detallada expressament en el càlcul) - calculat sobre el 
pressupost inicial de l’obra –, donat que es reuneixen les condicions previstes per 
l’article 7è apartat B3 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019, atès que la finca situada 
a la plaça de la Llibertat, 20, principal 2a, forma part del conjunt de la plaça de la 
Llibertat, amb identificador de la fitxa de catàleg 2585 i amb nivell de protecció de 
Béns amb elements d’interès (C). DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. NOTIFICAR-LO a la part interessada. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

9. – (07-2021LL47619) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació i consolidació del pavelló de Nostra Senyora de la Puríssima de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 176-
171, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2022, CONCEDIR a 
FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU la bonificació del 
95% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per 
la concessió de la llicència, en data 20 de maig de 2022 (exp. 07-2021LL47619) a la 
part amb protecció; donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que són obres en edifici declarat Monument Històric – Artístic 
d’Interès Nacional (nivell de protecció A) per a la seva rehabilitació i consolidació; i 
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA
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10. – (10-2021LL33642) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en substitució de cobertes de fibrociment a la nau ubicada al carrer 
Pellaires 30-38, que van ser autoritzades per llicència d'obres majors amb número 
d'expedient l0-2021LL33642, a efectes de concessió de bonificació sobre la quota de 
I'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i CONCEDIR a la Fundació Privada 
Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto la bonificació del 50% 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 
L'Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen en un edifici inclòs en el 
catàleg del Patrimoni cultural català amb nivell de protecció B. DONAR TRASLLAT a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

11. – (10-2021LL54038) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en l’ampliació amb construcció de nova planta de l’escola modular 
ubicada al carrer Zamora 115-119 emparades per la llicència d’obres majors amb 
número d’expedient 10-2021LL54038 a efectes de concessió de bonificació sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i 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 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 l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

12. – (10-2022CI02573) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de 
reforma interior, amb realització d’instal·lacions comunes i actuació en façanes a 
realitzar en el Centre d’Assistència Primària ubicat al carrer Concili de Trento 25 a 
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l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 10-
2022CI02573; CONCEDIR a l’Institut Català de la Salut 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 (7b) i en un equipament d’assistència sanitària dels inclosos a l’article 
212 b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

13. – (10-2022CI02775) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
d'actuació en façanes a realitzar en el Centre d'Assistència Primària ubicat al carrer 
Pere Vergés 3 a l'empara de la comunicació d'obres tramitada amb número 
d'expedient l0-2022CI02775; CONCEDIR a I'Institut Català de la Salut la bonificació del 
70% sobre la quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i 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 (7b) i en un equipament d'assistència sanitària dels inclosos a I'article 
2l2b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

14. – (10-2022CI08767) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres de 
reforma interior amb afectació puntual d'estructura i de façanes a realitzat en el 
Centre d'Assistència Primaria ubicat al carrer Ramon Turró 337-339 a l'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 10-2022CI08767; CONCEDIR 
a l'Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de I'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 
per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d'equipaments (7tl) i en un 
equipament d'assistència sanitària dels inclosos a I'article 212 b) de les NUPGM. 
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DONAR TRASLLAT a l'lnstitut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

15. – (10-2022CI11508) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en la substitució de vidres per malla tensada d’acer inoxidable, que s’han 
de realitzar a l’edifici conegut com la Incubadora de Glòries, que s’ubica al carrer 
Llacuna 156-162 a l’empara del comunicat immediat d’obres 10-2022CI11508, a 
efectes de concessió de bonificació sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i CONCEDIR al Barcelona Activa SAU 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 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 l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

16. – (10-2022CI12052) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en reforma interior i actuacions en façana realitzades a I'Escola Bogatell 
situada al carrer Ramon Turró 58-76 a l'empara del comunicat immediat d'obres l0-
2022C112052, als efectes de concessió de bonificació sobre la quota de l'Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres, i 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 I'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 I'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

17. – (10-2021CI55941) DECLARAR la improcedència de considerar d’especial interès o 
utilitat municipal les obres d’actuació en mitgeres amb instal·lació de bastides per a la 
implantació d’un jardí vertical que s’han de realitzar a la mitgera del solar ubicat 
carrer Àlaba 24-28 a l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número 
d’expedient 10-2021CI55941; DENEGAR a l’Institut d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres; donat que resulta improcedent d’acord amb allò que 
estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen en 
un sòl no qualificat d’equipaments (22arrobaT) i que no es realitzen en cap dels 
equipaments comunitaris inclosos a l’article 212 b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló 
Verea i l'abstenció d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

APROVADA

Districte de Ciutat Vella

18. – (1BC 2021/168) RESOLDRE les al·legacions presentades, d’acord i en el sentit que 
s’estableix a l’informe resposta d’al·legacions que s’inclou dins l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït; APROVAR definitivament el 
Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana des del carrer Dr. Joaquim Pou a 
la plaça Antoni Maura (Tram 2.1), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del Projecte de data 22 de desembre de 
2021, que qualifica el Projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions 
d’execució d’obres), que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.852.804,06 euros, el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa parcialment l’Avantprojecte de la 
reforma de la Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un import de 32.918.246,93 
euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per tant forma part d’una 
unitat superior, 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; APROVAR el conveni específic de cessió d’instal·lacions i servitud 
de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa 
Tensió i FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; 
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NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació 
de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló  i 
Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana i desfavorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

19. – (1BC 2019/167) ESTIMAR PARCIALMENT el recurs potestatiu de reposició interposat 
en data 22 de març de 2022 pel senyor Jordi Díez Díez, en nom i representació de la 
societat SABA APARCAMIENTOS SA (SABA) contra l’acord adoptat per la Comissió 
d’Ecologia i Urbanisme en data 15 de febrer de 2022, en virtut del qual es va aprovar 
definitivament (i) Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el carrer Jonqueres, 
al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, i també es va aprovar 
definitivament el (ii) Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des de la 
Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella 
de Barcelona (expedient 1BC 2018/121), en el sentit d'admetre la possibilitat de que 
els usuaris sortints de l’aparcament de Catedral puguin circular per l’únic carril 
ascendent, sempre que la mesura tingui un impacte assumible en el transport públic, 
d’acord amb els termes que consten a l’informe emès conjuntament per les Gerències 
de l’Arquitecte en Cap, Mobilitat i Infraestructures, Medi Ambient, i Districte de Ciutat 
Vella de data 5 de juliol de 2022 que als efectes de motivació s’incorpora al present 
acord. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló  i 
Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Ciutadans i Partit Popular.

APROVADA

20. – (1BC 2019/167) ESTIMAR PARCIALMENT el recurs potestatiu de reposició interposat 
en data 22 de març de 2022 pel senyor Alfred Morales Fernández, en nom i 
representació de la societat BARCELONA D’APARCAMENTS MUNICIPALS (BAMSA) 
contra l’acord adoptat per la Comissió d’Ecologia i Urbanisme en data 15 de febrer de 
2022, en virtut del qual es va aprovar definitivament (i) Avantprojecte de la reforma 
de la Via Laietana i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, i també es va aprovar definitivament el (ii) Projecte executiu de 
reurbanització de la Via Laietana, des de la Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el 
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (expedient 1BC 2018/121), 
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en el sentit d'admetre la possibilitat de que els usuaris de l’aparcament de l’avinguda 
Francesc Cambó puguin circular per l’únic carril ascendent, sempre que la mesura 
tingui un impacte assumible en el transport públic, d’acord i en els termes que 
consten a l’informe emès conjuntament per les Gerències de l’Arquitecte en Cap, 
Mobilitat i Infraestructures, Medi Ambient i Districte de Ciutat Vella de data 5 de juliol 
de 2022 que als efectes de motivació s’incorpora al present acord. NOTIFICAR aquesta 
resolució a la part interessada. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló  i 
Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Ciutadans i Partit Popular.

APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/4084) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
Que el Govern aturi la implantació de la Superilla Camp d’en Grassot fins que es 
disposi i presenti l’Estudi d’impacte sobre la mobilitat que consideri a la vegada 
l’escenari resultant dels projectes de reurbanització de Pi i Maragall i de la Superilla 
Sagrada Família i Camp d’en Grassot. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i desfavorable de Barcelona 
en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/4097) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a estudiar tècnicament la viabilitat d'integrar els serveis del bicing 
metropolità amb el bicing de Barcelona, incloent-los a la T-Mobilitat, i presentar, en el 
termini màxim de sis mesos, una proposta per a la integració o la coordinació d'aquest 
servei en la mesura que sigui possible.
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/4067) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal què revisi tots els expedients de sol·licitud de consolidació de 
“terrasses Covid” que han estat denegats pels serveis tècnics dels districtes, per 
comprovar que la denegació està suficientment motivada i reconduir la seva 
tramitació si aquesta s’ajusta a l'Ordenança. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea, desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya i 
Ciutadans.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Valents:

24. – (M1923/4091) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
elaborar un pla de rehabilitació de façanes en que l’ajuntament es comprometi a 
ajudar econòmicament a les comunitat i agilitzar elsl processos d’obtenció de 
comunicat d’obres. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Baró, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló  i Sanz.

Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i 
l'abstenció de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya.

APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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25. – (M1923/4072) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
1. Exigir al Govern espanyol que recuperi de manera immediata i total les freqüències 
d’abans de la pandèmia en la línia del TAV entre Figueres, Girona i Barcelona. 2. 
Reclamar al Govern espanyol que, en resposta a les demandes dels usuaris i usuàries, 
estudiï la viabilitat d’afegir noves freqüències, en especial la reclamació històrica d’un 
tren que surti entre les 20:00 i les 22:00 hores de Barcelona, per a facilitar la 
conciliació laboral i familiar, però també en la franja horària entre les 9:00 i les 15:00 
hores des de Figueres i els caps de setmana. 3. Reclamar al Govern espanyol que 
augmenti l’oferta de places d’Avant en la línia Figueres-Girona-Barcelona, i en especial 
als trens gestionats per SNCF, que disposen de molt poques places d’aquesta 
tipologia. 4. Reclamar al Govern espanyol que en les freqüències amb demanda més 
alta —com són divendres a la tarda entre Barcelona i Figueres o dilluns al matí entre 
Figueres i Barcelona— estudiï augmentar el número de vagons disponibles o utilitzar 
trens de doble composició. 5. Exigir al Govern espanyol que es millori la comunicació i 
l’usabilitat de l’app i el web de RENFE, tal com reclamen els usuaris/es, en aspectes 
com: - Millorar la velocitat a la qual s’actualitza la disponibilitat de places a l’app. - Fer 
més senzilla la compra d’abonaments al web, i permetre que aquests es puguin 
adquirir a través de l’app. - Millorar la comunicació d'incidències i retards a través de 
l’app a tots els usuaris/es que tinguin bitllet. - Disposar de l’app en català i en la resta 
de llengües cooficials. 6. Instar el Govern espanyol perquè permeti formalitzar 
l’abonament del TAV Figueres-Girona-Barcelona en estacions diferents a la de 
Barcelona-Sants. 7. Donar trasllat d’aquest acord al Govern espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i als diferents partits representats al Congrés i Senat 
espanyols i al Parlament de Catalunya. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet  i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/4076) Que el Govern municipal impulsi els instruments urbanístics necessaris 
per tal de desafectar la Nau Bòstik i garantir-ne la seva continuïtat com a equipament 
cultural, tot mantenint els equipaments previstos en l’àmbit. 

Intervenen el Sr. i la Sra.: Coronas i Sanz.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
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27. – (M1923/4088) Calcular numèricament quina es la pèrdua exacta d’ingressos per a 
l’Ajuntament de Barcelona produïda per a l’anul·lació d’aquesta taxa de 
residus. Delimitar l’impacte d’aquesta pèrdua d’ingressos i l’impacte que aquesta 
pèrdua tindrà sobre el contracte i el servei de neteja i recollida de residus de la ciutat 
de Barcelona. 

Intervenen la Sra. i el Sr.: Vila i Badia.

ES DÓNA PER TRACTAT

28. – (M1923/4089) Presentar de manera conjunta a la propera comissió del mes de 
setembre: - Un inventari de tots els arbres de Barcelona que el seu estat fitosanitari 
no sigui òptim, classificats per espècies i ubicació. - Un pla de xoc jerarquitzat per la 
urgència de les intervencions, on les accions pal·liatives responguin de manera eficient 
a les necessitats actuals de l’arbrat. El pla de xoc ubicarà les primeres i principals 
accions urgents en un marc temporal d’un trimestre. Conjuntament a les accions ens 
presentarà indicadors quantitatius i qualitatius que serveixin per qualificar la 
eficiència de les mesures així com una relació dels recursos humans que s’hi 
empraran. 

Intervenen la Sra. i el Sr.: Vila i Badia.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

29. – (M1923/4101) Que la nova ordenança relativa a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) 
reculli el que indica la sentència del TSJC quant a l'afectació sobre les persones amb 
menys recursos i que, per tant, s'ampliïn les autoritzacions anuals per fer servir el 
vehicle actual, facilitant un sistema de concessió de les mateixes, que no sigui només 
digital i estigui pensat també per a la gent gran.

Intervenen el Sr. i la Sra.: Corbacho i Badia.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

30. – (M1923/4066) Instar el Govern Municipal a què, excepcionalment, l’aparcament a les 
places regulades de Barcelona (àrea blava, verds i residents) sigui gratuït durant el 
període del mes d’agost d’aquest any 2022. 

Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Bonet.

NO ACCEPTAT



23/24
CCM 7/22 Ecologia2

De Regidora no adscrita:

31. – (M1923/4096) Instem el Govern Municipal a que insti a TMB a resoldre el temps 
d’espera i demora de l’autobús 180 (recorregut de Vallbona a Trinitat Nova), per 
garantir la freqüència prevista i en tot cas incrementar el número de busos sinó fos 
possible garantir aquesta freqüència. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Bonet.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

32. – (M1923/4073) Per quina raó el Govern municipal no ha impulsat la celebració del 
150è aniversari del tramvia a la ciutat de Barcelona? 

Intervenen el Sr. i la Sra.: Zañartu i Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

33. – (M1923/4094) Considera el Govern Municipal que la platja de Llevant té uns nivells de 
contaminants que la fan totalment segura per a l'activitat dels usuaris i que no cal 
continuar fent proves en el futur per garantir-ne la salubritat?

Intervenen els Srs.: Corbacho i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

34. – (M1923/4065) Quines accions ha dut a terme el govern municipal en el darrer any per 
tal d'evitar la conflictivitat de la mobilitat i garantir la convivència dels diferents 
usuaris dels carrils bici de la ciutat? 

Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

35. – (M1923/4092) Que el Govern Municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
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aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de gener de 
2022, amb el redactat següent: (M1923/3094) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat insta el govern municipal a: Actualitzar les dades sobre 
soroll i contaminació acústica a la ciutat. Aprovar el Programa de Reducció de la 
Contaminació Acústica 2021-2030. Afavorir la fluïdesa en la circulació i deixar de 
penalitzar el transit tot creant una congestió innecessària. Afavorir de manera decisiva 
l’electrificació de les flotes de vehicles, factor que comportarà un descens del soroll a 
la ciutat Presentar un informe a aquesta Comissió, en el termini d’un mes, sobre 
l’estat d’implantació de les mesures esmentades 

Intervenen la Sra. I el Sr.: Vila i Badia.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.30h. 
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