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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 14 de juny de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 14 de juny de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió 
ordinària, sota la presidència de la Vicepresicenta, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. Laia Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, 
Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Celestino Corbacho 
Chaves, Óscar Ramírez Lara, Óscar Benítez Bernal i María 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 les Sres. i els Srs.: Jordi Rabassa Massons, Regidor del Grup 
Municipal de Barcelona en Comú, Montserrat Benedí i Altés, Regidora del Grup 
municipal d'ERC, Jordi Castellana i Gamisans, Regidor del Grup Municipal d'ERC, Manel 
Valdés López, Gerent de Mobilitat i Infraestructures, Sonia Frias Rollón, Gerent 
d'Ecologia Urbana, Laia Grau Balagueró, Gerent d'Urbanisme, Javier Matilla Ayala, 
Gerent IM Paisatge Urbà i Qualitat de Vida i Frederic Ximeno Roca, Gerent de Medi 
Ambient i Serveis Urbans.

Excusen la seva absència el President, l'Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell, i les Imes. 
Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Eloi Badia Casas, 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 16.03 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 17 de maig 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.: Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Sanz.
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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. – (20220153) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, d'11 de maig de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al subministrament de consumibles i servei de manteniment dels 
equips multifunció de l'Àrea d'Ecologia Urbana, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 37.742,36 euros (IVA inclòs). 

2. – (20210058) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 17 de maig de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 17.06.2022 fins al 30.12.2022, el contracte 
relatiu a l'assistència tècnica i suport jurídic en la tramitació de processos de gestió 
d'expedients sancionadors, adjudicat a Business Strengths Engineering, SL, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 65.851,42 euros (IVA inclòs). 

3. – (20210199) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de maig de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
42.907,67 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica dels serveis de reparació de 
sistemes de regulació del trànsit, adjudicat a Ingenieros Emetres, SLP, amb càrrec als 
exercicis 2022-2024. 

4. – (20220087) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de maig de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut laboral 
del projecte d'ampliació del sistema de monitoratge i control de la zona de baixes 
emissions de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 128.045,62 euros (IVA inclòs). 

5. – (20170054) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 27 de maig de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Audiotec la garantia definitiva d'import 17.355,37 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis 
d'assistència i suport tècnic en la gestió, avaluació i seguiment de la contaminació 
acústica, amb càrrec a l'exercici 2022. 

Acords de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022

6. – (202100001LO1 M2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 20000680L01-004 que té per objecte "Serveis de manteniment de la 
pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures de contractació 
pública sostenible, Lot 1 Zona Oest (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, 
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi)", adjudicat a l'empresa FIRTEC SAU, 
amb NIF A60493582, per un import màxim d'1.000.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord 
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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 d'1.000.000,00 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 826.446,28 euros i 
import IVA de 173.553,72 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504. FIXAR en 41.322,31 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de 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. 

7. – (202100001LO2 M2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 20000680L02-004 que té per objecte "Servei de manteniment de paviments 
de les calçades i en els casos que sigui necessari, dels paviments de les voreres de la 
ciutat de Barcelona (2021-2024), amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 
2 Zona Est (Districtes Municipals de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí)", adjudicat a l'empresa UTE ELSAN-AMSA PAVIMENTS, amb NIF 
U02879237, per un import màxim d'1.000.000,00 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 d'1.000.000,00 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 826.446,28 euros i 
import IVA de 173.553,72 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504. FIXAR en 41.322,31 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de 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. 

8. – (20220011M) DESIGNAR la Sra. Lourdes Conesa Cañabate, cap del Dept. de Projectes i 
Obres de la Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà, en substitució del Sr. 
Alberto Soriano Ruiz, Tècnic del departament d'Espai Urbà, responsable del contracte 
núm. 21003159, exp. 20220011, que té per objecte el Servei pels treballs derivats de 
la gestió operativa de la ciutat de Barcelona (2022-2023), amb mesures de 
contractació pública sostenible, per raons de reorganització dels treballs, tal i com 
consta a l'informe tècnic que obra a l'expedient. NOTIFICAR el present acord. 
PUBLICAR la present resolució al perfil del contractant. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia,Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

9. – (22SD0073P) APROVAR inicialment el “Projecte constructiu de la infraestructura de 
l’estació de recàrrega elèctrica per a autobusos (EREA) de la línia H12 a la parada de La 
Verneda-Concili de Trento”, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, 
per un import de 2.196.375,46 euros, el 21% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
inclòs, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 3 de juny de 2021 amb 
classificació “B” (favorable amb observacions o condicions d’obra), i amb l’informe 
d’auditoria de novembre de 2021, que consten a l’expedient i que es donen per 
reproduïts, de conformitat amb l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
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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 de trenta dies 
hàbils, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, en relació a l’article 83.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar a partir del dia 
següent de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler d’Edictes Municipals, termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. NOTIFICAR el present acord a la part 
interessada i COMUNICAR-LO a les direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2022

10. – (22PL16897) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de 
l'equipament situat a la plaça Verònica 2 i Modificació dels elements número 166, 
antic Borsí o Casino Mercantil i el número 592 Casa Manuel de Compte del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona, al 
Districte de Ciutat Vella; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci de Biblioteques 
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. 

11. – (22PL16890) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació dels 
edificis 12, 20, 21 i 25 del Recinte de l'Escola Industrial; promogut per la Diputació 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. 

12. – (22PL16908) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana 
d’ordenació i assignació de tipus pel futur equipament a ubicar a l’interior de l’illa de 
Nàpols, Provença, Sicília i Mallorca; 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. 

13. – (2022/008) APROVAR el conveni entre la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, “la Caixa”, la Fira de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que té per 
objecte establir un marc de col·laboració en relació amb el projecte de construcció, 
mitjançant un sistema autoportant, d’un jardí vertical d’aproximadament 500 metres 
quadrats a l’avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia núm. 2-4 de Barcelona i la restauració 
de la mitgera posterior al jardí vertical, amb motiu de la celebració del 20è aniversari 
del centre CaixaForum de Barcelona, de Fundació “la Caixa”; FACULTAR la Segona 
Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i Presidenta de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del 
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present conveni i dels actes que se'n derivin i DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

14. – (21PL16854) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 6 de la modificació 
puntual del PGM de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca; promogut per ICE VL 
1609 SLU i ICE MRNL BARCELONA 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. 

15. – (22PL16907) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments situats a la Masia de Can Carreras i el seu entorn, al Parc 
Central de Nou Barris; d’iniciativa municipal a proposta de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB); 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. 

16. – (22SD0076CO-20XC014) FACULTAR la Gerent d'Urbanisme, Sra. Laia Grau Balagueró 
per a la signatura del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i les entitats mercantils Acciona Inmobiliaria, 
SLU i Amazon Road Transport Spain, SL, per la implementació de millores de mobilitat 
generada per la implantació de l’activitat logística de l’empresa Amazon en el barri del 
Bon Pastor de Barcelona que fou aprovat per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 12 de maig de 2022 així com, per la formalització de tots els actes que se’n 
derivin d’aquest. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (22PL16909) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació de l’equipament situat al carrer Bonaventura Gispert 37-47, al Districte de 
Sant Andreu; 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 2 de juny de 2022

18. – (2017SD0079CO) APROVAR la segona relació d'actuacions d’obres a incorporar en el 
"Programa de col·laboració en l'àmbit de l'espai públic, els equipaments i les 
infraestructures del municipi de Barcelona 2017-2019", que s’adjunta com annex al 
present acord, de conformitat amb allò establert a la clàusula tercera del Conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per 
a l'establiment del calendari anual d'aportacions al sistema de finançament 
metropolità, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 26 de maig de 
2017 per un import total de 33.548.937,98 euros. NOTIFICAR el present acord a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i comunicar-ho als interessats. DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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19. – (22SD0080PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització corresponent a la Modificació del 
Pla General Metropolità a l’àmbit delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de 
Samaria”, inclòs dins l’àmbit del la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit 
delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samaria, aprovada definitivament per 
acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió de 25 de 
febrer de 2022 (publicada als efectes de la seva executivitat al DOCG 8661 de 
05/05/2022) i promogut per FELTEN SPV 2018 SLU, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte (amb classificació B, favorable amb observacions o condicions d'execució 
d'obra) de 17/03/2022 que figura a l’expedient administratiu i, que a aquests efectes, 
es dona per reproduït, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 
3.277.738,54 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 dels diaris de més circulació de la província. 
NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i COMUNICAR-LO a les 
dependències municipals interessades. 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

1. – (22XF0550, 0552, 0554, 0555, 0556 i 0558 ) APROVAR els expedients de 
reconeixement de crèdit 22XF0550, 22XF0552, 22XF0554, 22XF0555, 22XF0556 i 
22XF0558 pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i 
per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb 
càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a les aplicacions pressupostàries en 
l’annex indicades. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez i 
Barceló.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya i Ciutadans, l'abstenció de Partit 
Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i la reserva 
d'Esquerra Republicana.

2. – (20S07613-002) APROVAR la segona addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 
23 de desembre de 2020 entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l'Ajuntament de 
Barcelona pel manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del 
tram municipal de la Gran Via nord, d'acord amb la Normativa reguladora dels 
expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per Decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 
2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 d'euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària/es D/46409/15162 del pressupost de l'exercici 
2022, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front 
a les despeses derivades d'aquesta addenda; i FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia 
de l'Ajuntament de Barcelona per la seva signatura i la formalització de tots aquells 
actes que siguin necessaris per l'execució de la present addenda. 

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

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

3. – (22XC0103) APROVAR el Conveni de col·laboració per a la gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, 
Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci Besòs-Tordera. 

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

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

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (20PL16801) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 9 de la Modificació del 
PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca al districte de 
Sants-Montjuïc; promogut per l’entitat mercantil GLOBAL BLUE CENTER, SL; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe 
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de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública 
de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les 
al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen 
a aquest acord. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Sanz, Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez 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, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

Districte de Sant Martí

5. – (19PL16737) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 
industrial consolidat situat a la parcel·la Pere IV, 86, al 22@, promogut per Pere IV, 86, 
SL, 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, en el benentès que per a la concreció de la dotació 
d’aparcament seran d’aplicació l’Informe relatiu a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada emès per l’Autoritat del Transport Metropolità i la Modificació puntual del 
Pla General Metropolità per a un 22@ més inclusiu i sostenible (MPGM22@2022), 
aprovada en data 31 de maig de 2022; informe que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez 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, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (H124-2019-0003) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el projecte per la 
construcció de tanques al solar 3H-OCI de Travessera de les Corts 131-159, autoritzat 
mitjançant el comunicat immediat 04-2018CI57066 i, de conformitat amb l’article 7 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’Impost de construccions, Instal·lacions i Obres. 
CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de 
l’Impost generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-21-
55227530, essent la quota íntegra de 154,61 euros, i aplicant la bonificació del 70% 
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(108,23 euros), la quota líquida exigible és de 46,38 euros, donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres es duen a 
terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c) i per una entitat de 
caràcter públic; DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

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

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. – (02-2018LL34511) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació i ampliació de l’última planta (6à) de la Casa Oller a la Gran Via 
de les Corts Catalanes, número 658 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2019, CONCEDIR a IRE RE GRAN VIA, S.L.U. la bonificació del 50% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, en data 11 de febrer de 2019 (exp. 02-2018LL34511) a la part amb protecció; 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada Ordenança, en tant que 
es tracte d’una obra inclosa a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg del Districte d’Eixample amb nivell B; i DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

8. – (05-2018LL62519) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció del nou edifici d’aulari al carrer Martorell i Peña, 7-9 i, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019, CONCEDIR a Fundación Privada 
Benjamin Franklin la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 22 de maig de 
2019 (exp. 05-2019LL62519) per a la construcció d’un equipament docent a l’Escola 
Benjamin Franklin; donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat de caràcter privat i sense 
ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 
7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada 
per un equipament docent; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez i 
Barceló.

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

APROVADA

9. – (20230001A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei de responsable de 
seguretat en fase d'explotació per als túnels viaris de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible (2023-2025)" amb núm. de contracte 001_22000992, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 473.798,22 euros (IVA inclòs), determinat en funció 
dels components de la prestació, i un valor estimat de 672.637,46 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques, així com la documentació annexa reguladora del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 391.568,78 euros i import de l'IVA de 82.229,44 euros; i 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 133.705,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0504 D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 170.046,55 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0504 
D/22719/15331, un import (IVA inclòs) de 170.046,55 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0504 D/22719/15331; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
DETERMINAR la improcedència de la revisió de preus, d'acord amb l'art. 103 LCSP. 

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

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

APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3940) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
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Que el Govern municipal posi com a prioritat l’Urbanisme inclusiu i es comprometi a: -
Garantir de manera prioritària l'accessibilitat universal en les actuacions que es 
realitzin en el marc de la Mesura de govern de Superilla Barcelona. - Treballar amb els 
col·lectius afectats, tenint en compte la diversitat de perfils i edats d’usuaris i usuàries, 
per tal de garantir una accessibilitat real. - Crear un comitè d'experts/es i persones 
usuàries per tal de garantir l'accessibilitat universal a les reformes projectades. - Fer 
una avaluació externa de les actuacions fetes i les pendents de realitzar, per tal de 
garantir-ne el manteniment adequat. - Garantir de forma prioritària l’accessibilitat 
universal a tots els parcs infantils de la ciutat i als seus jocs, de tal manera que 
esdevinguin parcs infantils inclusius. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benedí, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló 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 Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3964) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal defineixi el model de xarxa d’electrolineres, tot presentant 
un pla d’implantació d’estacions de subministrament d’energia elèctrica 
(electrolineres) a la ciutat de Barcelona pel període 2023-2027. Explicitant el numero 
total, ubicació potencial per barri i el calendari de implantació. 

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

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 Ciutadans:

12. – (M1923/3961) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a millorar el servei d'autobusos als barris de muntanya, atenent les 
necessitats específiques de cada zona i estudiant els aspectes següents: - Millorar 
l'estat de les parades i protegir-les davant la inclemència meteorològica. - Recuperar 
els busos nocturns que es van retirar durant la pandèmia. - Actualització de la flota de 
busos i que tots estiguin preparats per accedir a persones amb mobilitat reduïda. -
Augment de la freqüència dels autobusos de barri, allà on calgui. - Millorar l'ús i 
l'accés al servei de “bus a demanda”. - Preveure l'augment de busos que donen servei 
a zones turístiques de muntanya (Parc Güell o Tibidabo), de manera que no quedin 
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col·lapsats pels veïns.

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

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:

13. – (M1923/3954) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
instar el Govern municipal a que presenti en el termini de 2 mesos, en aquesta 
mateixa comissió, un informe detallat de l’evolució de les places d’aparcament a la 
ciutat de Barcelona des de l’any 2015 així com la previsió fins a final de mandat, i amb 
el següent desglossament: 1.- Places d’aparcament que es troben en superfície, 
aparcaments municipals, aparcament lliure, resident, àrea verda/blava, càrrega i 
descàrrega/DUM, i les reservades per a les persones amb mobilitat reduïda. 2.-
Evolució de les places d’aparcament afectades per ampliació terrasses, desplegament 
xarxa carrils bici, implementació mesures d’urbanisme tàctic, superilles i eixos verds. 
3.- Detall pel tipus de vehicle al que es destina l’aparcament (cotxe, moto, bicicleta, 
VMP, etc...) 4.- Previsió de places de nova creació tant en superfície com en 
aparcaments municipals. 

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

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 Valents:

14. – (M1923/3948) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el govern informi, a la propera CEUiM, de l’evolució de les places d’aparcament 
de cotxe i moto, per numero i tipus que hi ha hagut i hi ha actualment a la ciutat des 
de l’inici de legislatura al 2019 fins ara i que expliqui quines mesures prendrà per 
dotar d’aparcament a tota aquella gent que no pot prescindir del vehicle privat a la 
nostre ciutat. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3948) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 



13/15
CCM 6/22 Ecologia2

acorda: Que el govern informi,en el termini de dos mesos, de l’evolució de les 
places d’aparcament de cotxe i moto, per numero i tipus que hi ha hagut i hi ha 
actualment a la ciutat des de l’inici de legislatura al 2019 fins ara i que expliqui 
quines mesures prendrà per dotar d’aparcament a tota aquella gent que no pot 
prescindir del vehicle privat a la nostre ciutat. 

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

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 AMB TEXT TRANSACCIONAT

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3941) Que el Govern municipal acordi una expropiació justa per l’immoble 
del Passatge Sigüenza 95, de tal manera que permeti una alternativa habitacional 
digne i real per als seus inquilins. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/3963) Que el Govern Municipal desenvolupi un estudi de la prognosi de la 
demanda dels viatges essencials (sobre tot motivats per motius estudi i salut) 
sectoritzat per barris i presenti una proposta de com el sistema del bus a demanda o 
altres solucions de transport públic en superfície, poden apaivagar aquestes carències 
de connexió amb destins essencials. 

Intervenen les Sres.: Vila i Bonet.

ACCEPTAT

17. – (M1923/3969) Que l’avantprojecte – i posterior projecte – del Passeig de la Mar Bella,
prevegi el cobriment de la Ronda Litoral entre Bac de Roda i la Plataforma marítima, ja 
sigui en una primera fase o en tot cas, en una fase posterior. 

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

NO ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/3956) Que el govern municipal insti a Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) per tal d’incrementar el servei i la freqüència de pas del bus de barri 130 (plaça 
Artós – Can Caralleu) en hores punta per tal de donar cobertura a la demanda de 
servei dels escolars i familiars que accedeixen amb transport públic a les escoles 
d’aquesta zona. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3956) Que el govern municipal insti a Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) per tal d'informar del servei d'autobús des de Sarrià amb 
destinació als centres educatius de la zona alta del barri (V3 - V7) com alternativa 
al bus de barri 130. 

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

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

De Regidora no adscrita:

19. – (M1923/3933) Instem el Govern municipal a que ampliï les accions de conservació 
sobre l´ Hivernacle i prengui mesures urgents i immediates de neteja contra l'estat de 
deixadesa i abandonament del Parc de la Ciutadella. 

Intervenen les Sres. I el Sr: Barceló, Sanz i Ximeno.

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/3952) Quines mesures té previst dur a terme el Govern municipal per tal 
garantir la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural, històric, social i urbà en 
l’àmbit de la Colònia Castells i garantir l’habitatge de protecció previst? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/3960) Quins són els plans del Govern municipal en relació amb l'ús del solar 
dels antics jutjats de Barcelona al Passeig de Lluís Companys i quines gestions està 
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fent sobre això?

Intervenen els Srs. Corbacho i Rabassa.

ES DÓNA PER TRACTADA

22. – (M1923/3962) Quin ha estat el resultat del procés de participació ciutadana a què es 
va comprometre la Tinenta d'Alcaldia, Sra. Janet Sanz, sobre la reforma de l'estació de 
Sants i si manté els terminis que va anunciar al gener per a la presentació del projecte 
i la licitació de l'obra?

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/3959) Quins protocols de control de plagues estan previstos a la ciutat de 
Barcelona per fer front a la campanya d’estiu? 

Intervenen els Srs.: Ramírez, Ximeno.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/3942) Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del 21 de gener de 2020 amb el 
redactat següent: (M1923/441) Que el Govern municipal es comprometi a convocar 
en el termini de dos mesos el grup de treball de la Sagrada Família, per tal d’informar 
oportunament de la situació i pugui respondre a les inquietuds veïnals que s'han anat 
produint per aquest temps d'interrupció, i que s'acordi entre les parts un calendari de 
trobades amb la periodicitat que es consideri més oportuna. 

RETIRAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 18.44 h.
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