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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 13 de juliol de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona,  el 13 de juliol de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió ordinària, sota 
la presidència de l'Im. Sr.  Regidor Jordi Coronas i Martorell. Hi assisteixen les Imes. 
Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i 
Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino Corbacho Chaves, Oscar Ramírez Lara, Manuel Valls 
Galfetti i Maria Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan 
Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de 
Junts per Catalunya, Sra. Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme i Sr. Frederic 
Ximeno Roca, gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans.

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

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

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

S'obre la sessió a les 16.03 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de juny 
de 2021, 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, Valls, Barceló i Badia.
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20210105) De la gerent municipal, de 25 de maig de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de manteniment desl equips de mesura i control del soroll de la marca 
Cesva, propietat de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2022), amb càrrec als exercicis 
2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 95.472,78 euros (IVA inclòs). 

2. – (20213004) De la gerent municipal, de 31 de maig de 2021, que declara deserta la 
licitació i anul·la l'autorització de la despesa per un import de 45.568,96 euros del 
contracte relatiu a l'adjudicació del servei de suport i assistència tècnica per al control 
i seguiment d'actuacions de les obres realitzades per les companyies de serveis, gestió 
de responsabilitats patrimonials i visites d'incidències a la via pública del districte de 
Ciutat Vella, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

3. – (22/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 31 de maig de 2021, que 
allibera la quantitat de 2.672,89 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació 
del contracte relatiu al servei de manteniment de jardineria de diversos equipaments 
del districte de Sarrià-Sant Gervasi adjudicat al Sr. Pau Riera Bosch, amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 

4. – (20210210) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 31 de maig de 2021, que 
adjudica a Enertika Ingeniería y Servicios Eficiencia Energética, SL. el contracte relatiu 
a l'assistència tècnica i seguiment dels consums elèctrics, per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 15.717,90 euros. 

5. – (20210201) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 4 de juny de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu als serveis de gestió i execució del programa Carrega't d'energia 
d'activitats educatives, adreçades a la ciutadania per transmetre el concepte de 
transició energètica i capacitar a les persones a prendre'n part, amb càrrec als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 22.842,08 euros (IVA 
inclòs). 

6. – (20210229) De la gerent d'Urbanisme, de 7 de juny de 2021, que adjudica a la Sra. 
Cristina Pujol Preciado el contracte relatiu a la MPGM Parlament-Calàbria-Manso-
Viladomat, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 14.399,00 euros. 

7. – (20210158) De la gerent municipal, de 8 de juny de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
l'assistència tècnica de serveis d'arquitectura en la redacció i seguiment de projectes 
urbans i estudis estratègics per a la gerència de l'Arquitecte en Cap, per als exercicis 
2021-2023, i per un import de 372.032,11 euros (IVA inclòs). 
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8. – (20220002) De la gerent municipal, de 10 de juny de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'assistència tècnica als treballs de gestió d'obres de rehabilitació i 
manteniment, seguiment de treballs en edificis públics i oficina tècnica, per al 
departament de Logística i Gestió d'Edicificis de la gerència d'Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec als exercicis 2022-2023, i per un pressupost 
base de licitació de 301.858,68 euros (IVA inclòs). 

9. – (301/18) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 10 de juny de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu als serveis postals d'Ecologia Urbana, notificacions i certificats, com a 
contractació basada de l'acord marc per productes amb seguiment d'informació, amb 
càrrec als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 22.000,00 euros 
(IVA inclòs). 

10. – (301/18) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 10 de juny de 2021, que adjudica a 
Recerca i Desenvolupament Empresarial el contracte relatiu als serveis postals 
d'Ecologia Urbana (servei ordinari) com a contractació basada de l'acord marc per 
productes postals bàsics, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 4.600,00 
euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de juny de 2021

11. – (20210059DL01) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L01, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible - Lot 1 Park Güell" a OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF 
A60514643, amb una baixa del 19% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim d'1.500.000,00 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 1.239.669,42 euros 
corresponen al preu net i 260.330,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505; un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 
375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. 
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 
61.983,47 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 
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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. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d'Arquitectura Urbana i Patrimoni. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

12. – (20210059DL02) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L02, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible – Lot 2 Monuments" a OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF 
A60514643, amb una baixa del 20,50% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim de 4.560.000,00 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 3.768.595,04 euros 
corresponen al preu net i 791.404,96 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 570.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) d'1.140.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505; un import (IVA inclòs) d'1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) 
d'1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 570.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505. 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 
188.429,75 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. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d’Arquitectura Urbana i Patrimoni. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

13. – (20210059DL03) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L03, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible - Lot 3 Edificis" a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL, amb NIF 
B62554035, amb una baixa del 19,59% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim de 3.040.000,00 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 2.512.396,70 euros 
corresponen al preu net i 527.603,30 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 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505; un import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 
760.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. 
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 
125.619,84 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. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d'Arquitectura Urbana i Patrimoni. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

14. – (20210059DL04) ADJUDICAR el contracte núm. 21000372L04, que té per objecte els 
"Serveis de conservació i manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric 
Artístics de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2025), amb mesures de contractació 
pública sostenible - Lot 4 Monestir de Pedralbes" a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS 
SL, amb NIF B62554035, amb una baixa del 26,74% sobre els preus unitaris, 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, per un import màxim 
d'1.500.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
1.239.669,42 euros corresponen al preu net i 260.330,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 
375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un 
import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; un import (IVA inclòs) de 187.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505. 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 61.983,47 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. Marc Aureli Santos Ruiz, Director d'Arquitectura
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Urbana i Patrimoni. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

15. – (19g445) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i 
l'article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei d'Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de 
la unitat d'actuació del subàmbit de l'illa Q parcial, inclosa a l'àmbit del PERI per a la 
Remodelació de cinc illes al Turó de la Peira per un import de 654.454,38 euros iva 
exclòs. El compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació preveia unes 
càrregues urbanístiques per import de 261.480,36 euros iva exclòs. Existeix un excés 
de quotes ingressades pendent de retornar a l'únic propietari de l'àmbit, a 
l'Ajuntament de Barcelona, per valor de 146.497,39 euros iva exclòs. SOL·LICITAR el 
Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de l'afectació de les finques de resultat al 
saldo del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de Reparcel·lació referenciat. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major 
circulació de la província; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE 
compte a la Comissió d¿Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

16. – (21SD0214PU) APROVAR inicialment, la modificació del "Projecte constructiu 
d'urbanització del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes-RENFE, Subàmbit 2, 
PAU 1 (parcial) i PAU 2 a Sant Andreu" que fou aprovat definitivament per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 26 de novembre de 2014 (expedient núm. 14P0015) 
(publicat al BOPB de 17/12/2014) en una superfície de 30.310 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 data 20 de gener de 2021 que figura a l'expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb pressupost de 
2.562.213,61 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 dels diaris 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. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (19PL16741) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de l'equipament 
situat a l'Avinguda Meridiana 339-347, al Districte de Sant Andreu; promogut per IRE-
RE MERIDIANA J.V. SLU; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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18. – (21SD0224PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística 
2 (PAU 2) del Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de 
Roda, Perú i la prolongació virtual del carrer provençals, al Districte 22@ de 
Barcelona, que fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal 
5 de febrer de 2010 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de data 26 de 
febrer de 2010) promogut per la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació 
Urbanística 2 del referit Pla de Millora, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de data 18 de maig de 2021 que figura a l'expedient administratiu i que 
a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 925.453,80 euros, el 
21% de l'impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que estableixen els 
articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme. SOTMETRE'L al tràmit d'informació pública durant el 
termini d'un mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents, mitjançant la inserció de l'acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR el 
present acord als interessats i COMUNICAR-LO a les dependències municipals 
interessades. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

19. – (21PL16846) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el PEIMU per a la concreció dels sòls d'equipament i zona 
verda del recinte industrial 'Palo Alto' i per a la regulació de l'equipament situat a la 
Nau E del Recinte; d'iniciativa municipal; 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 d’1 de juliol de 2021

20. – (20200243D) ADJUDICAR el contracte núm. 20001089, que té per objecte "Redacció 
del projecte executiu de millora, execució de la remodelació i posterior manteniment 
de dos ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte Horta-Guinardó" a TK 
ELEVADORES ESPAÑA SL amb NIF B46001897 de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 678.538,48 euros 
IVA inclòs (amb una baixa del 1% sobre el preu de licitació), dels quals 560.775,60 
euros corresponen al preu net i 117.762,88 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 47.238,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504; un import (IVA inclòs) de 212.718,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63324/15131 0504; un import (IVA inclòs) de 418.582,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 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 
28.038,78 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 
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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 
Oriol Such Basiana, Tècnic del Departament d'Espai Urbà. ALLIBERAR la quantitat de 
6.853,91 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 6.853,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (20180014P2) PRORROGAR per un període comprès des del 13.07.2021 fins el 
12.07.2022, el contracte 17006454-005 que té per objecte "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 import total d'1.692.108,75 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 846.054,38 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 699.218,50 euros i 
import IVA de 146.835,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22721/15331 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 846.054,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 699.218,49 euros i import IVA de 146.835,88 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. 

22. – (2017005ML4) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 16006357-003 que té per objecte "Conservació i manteniment del Monestir 
de Pedralbes, Lot 4, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral", adjudicat a l'empresa COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT SAU, amb NIF A60470127, per un import màxim de 44.000,00 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 44.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 36.363,64 euros i import IVA de 7.636,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505. FIXAR en 1.818,18 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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23. – (21SD0248CO) RATIFICAR el "Protocol General d'Actuació per a l'impuls de la 
candidatura de la ciutat de Barcelona per a la celebració del CONGRESO MUNDIAL DE 
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS ("UIA WORLD CONGRESS") i la 
Capitalitat Mundial de l'Arquitectura UIA-UNESCO ("UNESCO UIA WORLD CAPITAL OF 
ARCHITECTURE") durant l'any 2026" subscrit entre el Ministerio de Transportes, 
Movilidad i Agenda Urbana, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el 
Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i el Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i signat en data 28 de juny de 2021. FACULTAR la 
Segona Tinenta d'Alcaldia, l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura i formalització 
dels actes que es derivin del desenvolupament del Protocol de col·laboració que es 
ratifica. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

24. – (16gu25) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la senyora Pilar 
Gómez Calcerrada Madero i pels senyors Pedro Luis i Jaime Gómez Calcerrada 
Madero, contra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica, del PAU A de la MPGM al carrer Juan de Sada i el 
seu entorn, pels motius que justificadament i raonada figuren en l'informe del 
Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 
l'Institut Municipal d'Urbanisme de 15 de juny de 2021 que consta en l'expedient i que 
es dóna per reproduït. ESTIMAR EN PART el recurs potestatiu de reposició interposat 
contra l'esmentat acord pel senyor Andrés Àvila Vázquez, en nom i representació de la 
senyora Valeria Pardo de Diego i del senyor Francisco Javier Planas Peres, pels motius 
que justificadament i raonada figuren en l'informe esmentat que consta en 
l'expedient i que es dóna per reproduït. NOTIFICAR-HO personalment als recurrents i 
a la Junta de Compensació. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

25. – (21SD0240PO) APROVAR inicialment el Projecte constructiu per a la implantació de 
carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep 
Soldevila i Gran de Sant Andreu, al districte de Sant Andreu, d'iniciativa municipal, a 
instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, d'acord amb les condicions que 
consten en l'Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 10 de novembre de 
2020 i amb l'informe d'Auditoria del Projecte de 18 de maig de 2021 que figuren a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost d'execució de 970.922,88 euros, el 21% de l'impost del valor Afegit (IVA) 
inclòs, d'acord 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 aquests acord a les direccions implicades en el present 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
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26. – (21SD0241PO) APROVAR inicialment el Projecte constructiu per a la implantació d'un 
carril bici en el carrer Clot entre els carrers Aragó i Espronceda, al Districte de Sant 
Martí, d'iniciativa municipal, a instància de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, 
d'acord amb les condicions que consten en l'Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 3 de febrer de 2020 i amb l'informe d'Auditoria del Projecte de 18 
de maig de 2021 que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, amb un pressupost d'execució de 535.832,69 euros, el 21% de 
l'impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord 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 aquests acord a les direccions 
implicades en el present procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 8 de juliol de 2021

27. – (21PL16845) APROVAR el conveni urbanístic per a la modificació puntual del PGM del 
centre de recerca biomèdica de la Fundació La Caixa, promogut per la Fundació La 
Caixa, de conformitat amb l'informe de la Direcció d'Actuació Urbanística, que consta 
a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació. FACULTAR la Segona 
Tinenta d'Alcaldia Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l'esmentat conveni, 
així com la de tots aquells documents que se'n puguin derivar. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

28. – (21SD0249PU) APROVAR el document relatiu a l'"Avantprojecte d'urbanització de la 
Ciutadella del Coneixement. Àmbit Mercat del Peix" del Pla Especial Urbanístic i de 
Millora Urbana per a la regulació dels equipaments en l'àmbit discontinu de les 
parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del Peix) aprovat definitivament per acord del Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 26 de març de 2021 (publicat, als efectes de la seva 
executivitat, al BOPB i a El Periódico de 21/04/2021) promogut per la Universitat 
Pompeu Fabra, d'acord amb l'Informe Tècnic d'Avantprojecte (ITP amb qualificació B) 
de 14 de juny de 2021, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
es dona per reproduït, amb pressupost de 3.394.226,32 euros (21% IVA inclòs) de 
conformitat amb allò establert a l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i amb l'article 96 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als 
interessats i COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest 
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (20080060ZNord) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000527-011 que té per 
objecte "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Nord", adjudicat a la UTE "CCORPORAC.CLD SERVICIOS URBANOS 
TRATAMIENTO RESIDUOS UTE", amb NIF U64993256, per un import total de 
66.794.982,80 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l'1.09.2021 fins el 
31.03.2023 o, si fos abans, fins l'inici de l'execució del contracte en tràmit núm. 
18000780L03, de l'expedient 20190001, de conformitat amb el previst per l'article 235 
a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions que 
consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'11.644.055,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 4.151.169,79 euros i import IVA de 
415.116,98 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 6.434.335,05 euros i import IVA de 643.433,50 euros amb 
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 46.796.213,83 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 16.798.046,36 euros i 
import IVA de 1.679.804,64 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502; un import net de 25.743.966,21 euros i import IVA de 
2.574.396,62 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 8.354.713,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net d'1.592.552,65 euros i import IVA de 159.255,27 euros amb tipus impositiu 
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0608; un import net d'1.678.333,18 
euros i import IVA de 167.833,32 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0607; un import net de 3.635.018,37 euros i import 
IVA de 363.501,84 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 689.290,02 euros i import IVA de 68.929,00 
euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de 
Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria 
Magdalena Barceló Verea.

2. – (0080060Est) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000529-009 que té per objecte 
els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) 
Zona Est", adjudicat a l'empresa URBASER, SA, amb NIF A79524054, per un import 
total de 26.847.940,15 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l'1.09.2021 
fins el 03.03.2022, de conformitat amb el previst per l'article 235 a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l'informe de 
la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 9.662.740,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 2.992.291,82 euros i import IVA de 299.229,18 euros amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 
5.792.017,30 euros i import IVA de 579.201,73 euros amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 17.185.200,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 3.543.850,88 euros i import IVA de 
354.385,09 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 
0610; un import net d'1.298.652,95 euros i import IVA de 129.865,30 euros amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0609; un import net de 
5.990.658,65 euros i import IVA de 599.065,86 euros amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 4.789.746,72 euros i 
import IVA de 478.974,67 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

3. – (20080060Oest) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000530-008 que té per 
objecte els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Oest", adjudicat a l'empresa CESPA, SA, amb NIF A82741067, per un 
import total de 89.817.891,31 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de 
l'1.09.2021 fins el 31.03.2023 o, si fos abans, fins l'inici de l'execució del contracte en 
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tràmit núm. 18000780L02, de l'expedient 20190001, de conformitat amb el previst 
per l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions 
que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 15.186.607,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 5.093.321,45 euros i import IVA de 
509.332,15 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 8.712.685,16 euros i import IVA de 871.268,52 euros amb 
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 60.966.906,26 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 20.159.531,72 euros i 
import IVA de 2.015.953,17 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 35.264.928,52 euros i import IVA de 
3.526.492,85 eduros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 13.664.377,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net d'1.688.276,85 euros i import IVA de 168.827,68 euros amb tipus impositiu 
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0605; un import net d'1.079.032,89 
euros i import IVA de 107.903,29 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0604; un import net de 3.309.692,85 euros i import 
IVA de 330.969,28 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0603; un import net de 3.783.157,79 euros i import IVA de 
378.315,78 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; 
un import net de 2.562.001,24 euros i import IVA de 256.200,12 amb tipus impositiu 
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

4. – (20080060Centre) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per 
objecte els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Centre", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, amb NIF 
A28541639, per un import total de 39.840.852,83 euros (IVA inclòs), i per un període 
comprès des de l'1.09.2021 fins el 03.03.2022, de conformitat amb el previst per 
l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i motivacions 
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que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 17.813.916,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 5.309.767,51 euros i import IVA de 
530.976,75 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 10.884.701,78 euros i import IVA de 1.088.470,18 amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 22.026.936,61 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net d'1.669.501,13 euros i 
import IVA de 166.950,11 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0606; un import net de 4.213.588,41 euros i import IVA de 
421.358,84 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 
0602; un import net de 6.548.001,03 euros i import IVA de 654.800,10 amb tipus 
impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0601; un import net 
d'1.609.501,88 euros i import IVA de 160.950,19 euros amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 5.983.895,38 euros i 
import IVA de 598.389,54 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

Districte d'Horta-Guinardó

5. – (20PL16804) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador d'una residència assistida 
amb centre de dia per a gent gran al carrer Rubió i Ors, num. 19 de Barcelona; 
promogut per DOMUS HORTUS, SL; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Sanz, Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena 
Barceló Verea.
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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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 . 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

7. – (20210009D-L1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002317L01 que té per 
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 -
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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. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

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 
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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 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. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

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 
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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 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. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Barceló.

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

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. 

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

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

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

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

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 Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

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 
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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. 

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

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

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. 

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

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

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. 

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

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

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

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

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. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA
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c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

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 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 
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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. 

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

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

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. 

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/2365) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
instar el Govern Municipal a mantenir un carril de pujada de circulació de vehicles 
privats a la Via Laietana, tal com està previst fer-ho en el sentit de baixada, segons el 
projecte de reforma aprovat i les obres del qual, segons el Govern, està previst que 
s'iniciïn durant l'últim quadrimestre de 2021.

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:
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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 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) i la tramitació en 
paral·lel de la modificació puntual del PGM en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de
Collserola. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(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 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). 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA AMB 
TEXT TRANSACCIONAT

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. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/2336) Que el govern municipal es comprometi a reactivar el servei de 
mediació i convivència entre veïns i veïnes i els propietaris d'HUTs legals, així com el 
servei d'inspecció de l'ús turístic il·legal de l'habitatge. 

Intervenen les Sres: Baró i Sanz.
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ACCEPTAT

24. – (M1923/2342) Que el Govern municipal es comprometi a fer una gestió eficient dels 
parcs públics de la nostra ciutat per tal de garantir-ne un correcte manteniment, la 
seva accessibilitat universal i la seguretat en el seu ús. 

Intervenen els Srs.: Coronas i Badia.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/2360) Que el Govern Municipal presenti en el termini de 6 mesos un Pla 
estratègic de recuperació d'interiors d'illa a l'Eixample que promogui la recuperació 
dels quasi 400 interiors d'illa disponibles, per a ús ciutadà, prioritzant en el seu 
tractament l'increment de la massa vegetal en aquests espais així com l'obertura de 
nous interiors d'illa i l'ampliació i millora dels ja existents. 

Intervenen les Sres: Vila i Sanz.

NO ACCEPTAT

26. – (M1923/2362) Que el govern municipal impulsi el desenvolupament de solucions 
tècniques per millorar la recollida selectiva de residus en els barris on està en 
funcionament o està previst aquest sistema, posant en funcionament un pilot basat 
en el "contenidor intel·ligent" per tal que els resultats siguin comparats-relativitzats 
amb els resultats actuals produïts amb els contenidors convencionals i altres sistemes 
de recollida selectiva. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

27. – (M1923/2356) Que en la propera comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat es presenti un informe amb el resultat de la prova pilot de la T-Mobilitat, així 
com que s'expliqui una proposta del nou sistema tarifari que s'implementarà amb la 
seva entrada en funcionament 

Intervenen el Sr. I la Sra: Ramírez i Sanz.

ACCEPTAT

28. – (M1923/2359) Que el govern municipal, a través de TMB, prengui totes les mesures 
necessàries per tal que es garanteixi el bilingüisme en totes les comunicacions que es 
realitzin al transport públic, a més de l'ús, si s'escau, d'altres llengües estrangeres a les 
mateixes comunicacions. 



CCM 7/21 Ecologia2 26/28

Intervenen el Sr. I la Sra: Ramírez i Sanz.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

29. – (M1923/2349) Que el govern municipal encarregui la realització dels treballs 
necessaris per tal que la rampa del Parc de la Trinitat que actualment no pot ser 
utilitzada pugui ser un altre accés a aquest parc per a les persones amb mobilitat 
reduïda. 

RETIRAT

Del Grup Municipal Regidora no adscrita:

30. – (M1923/2335) Instem el Govern Municipal a realitzar els treballs necessaris per tal 
que la rampa del Parc de la Trinitat que actualment no pot ser utilitzada pugui ser un 
altre accés a aquest parc per a les persones amb mobilitat reduïda. 

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

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

31. – (M1923/2366) Quan pensa el Govern Municipal dur a terme els treballs per a 
l'eliminació total de l'amiant de l'edifici municipal ubicat al costat de l'escola Llacuna 
de Poblenou tal com es va comprometre al setembre de 2019 i com aquesta comissió 
li va tornar a instar al juliol de 2020?

Intervenen els Srs.: Corbacho i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

32. – (M1923/2364) Manté el Govern Municipal els posicionaments de l'aprovació inicial de 
la modificació de PGM en l'àmbit del 22 @ davant els moviments socials contraris i 
davant els dubtes jurídics sobre el nou planejament urbanístic?

Intervenen el Sr. I la Sra.: Corbacho i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

33. – (M1923/2348) En quina data contempla el govern municipal que comenci el procés de 
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concessió de llicències del servei de sharing de patinets elèctrics. 

Intervenen el Sr. I la Sra.: Valls i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

34. – (M1923/2333) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, el 10 de desembre de 2019 amb 
el següent contingut: (M1923/334) Que el Govern municipal faci els tràmits 
urbanístics i administratius necessaris per tal de garantir que l'edifici dels antics Jutjats 
de Magistratura de la Ronda Sant Pere 41, es destini a usos d'equipaments veïnals i 
habitatge dotacional de lloguer. 

Intervenen les Sres.: Baró i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

35. – (M1923/2361) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposta 
aprovada a la Comissió d'ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat del 19 de 
maig de 2021, amb el següent contingut: 1-   Davant del palès deteriorament de l' 
espai públic, de l'arquitectura i de l'urbanisme de Barcelona, sobretot, a les zones 
històriques de la ciutat, que el Govern vetlli pel compliment de l'Ordenança municipal 
d'usos del paisatge urbà, obligant a les empreses instal·ladores a impedir 
provisionalitats, desordres, deixadeses i visibilitat ostensible del cablejat i prohibir 
expressament posar cables a la façana dels edificis catalogats i d'altres d'interès 
patrimonial. 2-   Promoure entre els operadors el soterrament d'aquestes línies i que 
es puguin fer les connexions a través de la xarxa soterrada, eliminant progressivament 
la presència de cables a les façanes. 3-   Reclamar al Govern de l'Estat que la reforma 
de la Llei del Patrimoni Històric, actualment en tràmit, doni resposta a l'objectiu 
d'evitar que el cablejat en els nuclis històrics sigui visible. 

Intervenen el Sr. I la Sra.: Martí i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

36. – (M1923/2358) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec 
aprovat a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures de 20 d'abril de 2021 
(M1923/1968), amb el següent contingut: Que el govern municipal constitueixi un 
grup de treball amb els operadors i actors implicats del sector dels patinets elèctrics 
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compartits, i quan acabi el seu treball es presenti una regulació específica i s'iniciï la 
tramitació de la concessió de llicències. 

Intervenen el Sr. Ia Sra.: Ramírez i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.33 h.
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