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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 15 de febrer de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 15 de febrer de 2022, 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, Laia Bonet 
Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, 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 la Ima. Sra. Francina Vila i Valls, Regidora del Grup Municipal 
de Junts per Catalunya i el Sr. Javier Matilla Ayala, Arquitecte en Cap.

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

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 18 de 
gener de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S’APROVA.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20210268) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 8 de desembre de 2021, que 
amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de 12.000,00 euros (IVA 
inclòs) del contracte relatiu a l'ampliació de partides finals 2021, adjudicat a 
Integración Agencias de Viajes, SA., amb càrrec a l'exercici 2021. 
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2. – (210000079) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
4.665,20 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei d'assistència tècnica com a 
suport als diferents serveis del departament d'Espai Urbà, per poder gestionar els 
manteniments per complir amb els nivells de servei requerits a la Ciutat, adjudicat a 
Novotec Consultores, SA., amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

3. – (20210047) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
22.075,14 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a l'assistència tècnica, a la direcció 
de serveis d'infraestructures i espai urbà, adjudicat a Trin Taryet, SAU, amb càrrec als 
exercicis 2021-2023. 

4. – (20210058) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 10 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
12.248,35 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a l'assistència tècnica i suport jurídic 
i logístic en la tramitació dels processos de gestió d'expedients sancionadors, 
adjudicat a Business Strengths Engineering, SL., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

5. – (20210464) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 10 de desembre de 
2021, que adjudica a Raons Públiques, SCCL el contracte relatiu a l'avaluació executiva 
programa Protegim Escoles, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 13.794,00 
euros. 

6. – (20210465) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2021, 
que adjudica a MCRIT, SL. el contracte relatiu a l'estudi de mobilitat amb visió 
macroscòpica de l'entorn de la plaça de Francesc Macià, avinguda Diagonal, avinguda 
de Sarrià i carrer d'Urgell, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.847,50 
euros (IVA inclòs). 

7. – (20210465) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2021, 
que adjudica a Mcrit, SL. el contracte relatiu a l'estudi de mobilitat amb visió 
macroscòpica de l'entorn de la plaça Francesc Macià, av. Diagonal, av. Sarrià i carrer 
Urgell, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.847,50 euros. 

8. – (21200249) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 12 de desembre de 
2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 17.091,67 euros del contracte relatiu al servei d'assistència i suport tècnic 
en la realització de mesures sonomètriques (2021-2023), adjudicat a Audiotec, amb 
càrrec als exercicis 2021-2022. 

9. – (20210305) De la gerent municipal, de 14 de desembre de 2021, que adjudica a 
Aliance Brother, SL. el contracte relatiu al servei de mudances i transport de materials, 
documentació i mobiliari (intern i extern), entre diferents edificis del sector d'Ecologia 
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
133.578,35 euros (IVA inclòs). 
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10. – (20210470) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 14 de desembre de 2021, 
que adjudica a ·3 Solinteg, SL. el contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per a 
la supervisió del desmuntatge de l'enllumenat de Nadal 2021 a la ciutat de Barcelona, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.975,76 euros. 

11. – (M) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 16 de desembre de 2021, que 
reajusta l'autorització i disposició de la despesa per un import de 104.905,98 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu al manteniment i equipament de visió artificial a la 
ciutat de Barcelona durant el període (2021-2023) adjudicat a Alumbrados Viarios, 
SA., amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

12. – (20210199) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 16 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
19.466,41 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de direcció facultativa, 
coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica del contracte de serveis de 
reparació, substitució i millora d'instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit de 
Barcelona, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

13. – (20200240) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 16 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització de la despesa per un import de 200.127,14 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de redacció dels projectes executius 
de les actuacions d'adaptació dels túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes i 
instal·lacions associades a la instrucció tècnica de túnels, amb càrrec als exercicis 
2021-2023. 

14. – (20210165) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 16 de desembre de 
2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 3.672,35 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la itinerància exposició 
sobre el canvi climàtic adjudicat a Vaic Mobility, SLU, amb càrrec als exercicis 2021-
2022. 

15. – (20210471) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 16 de desembre de 2021, 
que adjudica a Idea 10 Integral, SL. el contracte relatiu a les tasques de coordinació de 
seguretat i salut en els treballs de millora de dos ascensors inclinats municipals situats 
a la via pública de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 6.872,80 
euros. 

16. – (20210472) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 16 de desembre de 2021, 
que adjudica a E3 Solinteg, SL. el contracte relatiu a l'assistència tècnica en els treballs 
de millora de dos ascensors inclinats municipals situats a la via pública de Barcelona, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 14.822,50 euros. 

17. – (202100001) De la segona tinenta d'alcaldia, de 17 de desembre de 2021, que aprova 
la redistribució de la consignació corresponent a l'exercici de 2022 del contracte de 
gestió compartida entre la gerència de Mobilitat i Infraestructures i els districtes 
compresos, relatiu als serveis de manteniment de la pavimentació de la ciutat de 
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Barcelona (2021-2024) lot 1: Zona Oest (districtes municipals de Ciutat Vella, 
Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi) adjudicat a Firtec, SAU, amb 
càrrec a l'exercici 2022, i per un import de 2.717.947,66 euros (IVA inclòs). 

18. – (202100001) De la segona tinenta d'alcaldia, de 17 de desembre de 2021, que aprova 
la redistribució de la consignació corresponent a l'exercici de 2022 del contracte de 
gestió compartida entre la gerència de Mobilitat i Infraestructures i els districtes 
compresos, relatiu als serveis de manteniment de la pavimentació de la ciutat de 
Barcelona (2021-2024) lot 2: Zona Est (districtes municipals de Gràcia, Horta-
Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) adjudicat a UTE Elsan-Amsa 
Paviments, amb càrrec a l'exercici 2022, i per un import de 2.258.999,61 euros (IVA 
inclòs). 

19. – (20160150) De la segona tinenta d'alcaldia, de 17 de desembre de 2021, que aprova 
els preus contradictoris relatius als serveis de manteniment integral dels túnels de 
Barcelona (2016-2020) i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats 
particulars adjudicat a Aeronaval Construcciones e Instalaciones, SA. 

20. – (20220010) De la gerent d'Urbanisme, de 20 de desembre de 2021, que adjudica a 
Aretian Urban Analytics and Design LLC el contracte relatiu als serveis de redacció del 
Masterplan del territori productiu i el teixit industrial del Besòs, del municipi de 
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 181.500,00 euros (IVA 
inclòs). 

21. – (20210333) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 20 de desembre de 
2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 1.821,60 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a l'informe de gestió de 
residus 2020 adjudicat a Proj. Socioambientals Entorna3, SL, amb càrrec als exercicis 
2021-2022. 

22. – (20210458) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 20 de desembre de 
2021, que adjudica a Estudi Ramon Foch i Associats, SL. el contracte relatiu a 
l'estimació multicritèria de l'impacte ambiental dels projectes de Superilla Barcelona: 
Consell de Cent, Girona, Rocafort i Borrell, per als exercicis 2021-2022, i per un import 
de 13.189,00 euros. 

23. – (20210459) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 20 de desembre de 
2021, que adjudica a Base Assist. i Assessor. Consultors el contracte relatiu al suport a 
la presentació del projecte: Lighhouse demostrators for the New European Bauhaus 
initiative in the context of Horizon Europe missions (Horizon-Miss-2021-NEB-01, per 
als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.908,00 euros. 

24. – (20160153) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que anul·la part de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 33.152,15 euros del 
contracte relatiu al manteniment dels sistemes de visió artificial i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat, per als anys 
2016-18 adjudicat a UTE Visió Artificial Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 
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25. – (20220007) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que adjudica a Espai 
d'Anàlisi Social, SL. el contracte relatiu al suport tècnic per cobrir les necessitats de la 
direcció de Serveis de Comunicació i Participació, adscrit a la gerència d'Ecologia 
Urbana, en relació amb les tasques de planificació, gestió i avaluació de la 
participació,per als exercicis 2022-2024, i per un import de 211.592,86 euros (IVA 
inclòs). 

26. – (20220016) De la gerent municipal, de 21 de desembre 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 per l'administració de les Galeries de Serveis del 
22@, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 26.377,33 
euros (IVA inclòs). 

27. – (20170229) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 21 de desembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a UTE Etra Bonal, SA.-Electrònic Tràfic, SA.-CGMU 
Manteniment la garantia definitiva d'import 26.140,54 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu als serveis especialitzats i de 
manteniment, reparació, adaptació i supervisió d'instal·lacions del Centre de Gestió de 
Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

28. – (20190454) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 21 de desembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a Iplan Infraplan, UTE la garantia definitiva d'import 3.696,24 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei de 
redacció dels projectes constructius de sistemes de contenció i passos de mitjana a 
ales rondes de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

29. – (20190001) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova el contracte de serveis de recollida de residus 
municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), lot 1, 
zona centre (districtes municipals de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia) adjudicat a FCC 
Medio Ambiente, SA., que reajusta la consignació aprovada en un import de 
19.761.633,99 euros (IVA inclòs) disminuint-la en l'exercici 2022 i augmentant-la en 
l'exercici de 2030, aprovar la redistribució de la consignació restant de l'exercici 2022 
per un import de 64.619.780,65 euros (IVA inclòs) d'acord amb la gestió compartida 
entre la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els districtes inclosos al lot 1. 

30. – (20190001) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova el contracte de serveis de recollida de residus 
municipals i la neteja l'espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), lot 2, zona 
oest (districtes municipals de Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi) adjudicat 
a Corp. CLD Serv. Urbanos Tratamiento de Residuos, SL., que reajusta la consignació 
aprovada en un import de 49.667.656,49 euros (IVA inclòs) disminuint-la en l'exercici 
2022 i augmentant-la en l'exercici de 2030, aprovar la redistribució de la consignació 
restant de l'exercici 2022 per un import de 13.632.895,22 euros (IVA inclòs) d'acord 
amb la gestió compartida entre la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els 
districtes inclosos al lot 2. 
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31. – (20190001) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova el reajustament d'una part de la despesa del contracte 
de serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat de 
Barcelona (2019-2027), lot 3, zona nord (districtes municipals d'Horta-Guinardó i Nou 
Barris) adjudicat a Valoriza Servicios MedioAmbientales, SA., per un import de 
36.277.998,15 euros (IVA inclòs) disminuint-la en l'exercici 2022 i augmentant-la en 
l'exercici de 2030, aprovar la redistribució de la consignació restant de l'exercici 2022 
per un import de 9.469.411,12 euros (IVA inclòs) d'acord amb la gestió compartida 
entre la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els districtes inclosos al lot 3. 

32. – (20190001) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova el reajustament d'una part de la despesa del contracte 
de serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l'espai públic de la ciutat de 
Barcelona (2019-2027), lot 4, zona est (districtes municipals de Sant Andreu i Sant 
Martí) adjudicat a Urbaser, SA., per un import d'11.502.330,47 euros (IVA inclòs) 
disminuint-la en l'exercici 2022 i augmentant-la en l'exercici de 2030, aprovar la 
redistribució de la consignació restant de l'exercici 2022 per un import de 
38.646.438,98 euros (IVA inclòs) d'acord amb la gestió compartida entre la gerència 
de Medi Ambient i Serveis Urbans i els districtes inclosos al lot 4. 

33. – (20190476) De la gerent d'Urbanisme, de 22 de desembre de 2021, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 20.509,50 euros 
del contracte relatiu a la redacció dels treballs de planejament urbanístic i sostenible 
de Gràcia adjudicat a Jornet Llop Pastor, SLP, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

34. – (20190231) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 23 de desembre de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a UTE Calbeto-VAic aim Solutions la garantia definitiva d'import 
9.036,40 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als 
serveis de suport tècnic per a la gestió de la implantació del programa "Superilles de la 
ciutat de Barcelona, Integració de la xarxa d'eixos cívics amb prioritat del vianant, amb 
la resta de xarxes funcionals de la Ciutat", amb càrrec a l'exercici 2021. 

35. – (s/n) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 27 de desembre de 
2021, que accepta el canvi de tercer a favor de Citelum Italia, SRL del contracte relatiu 
a la conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019) lot 
1, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral; que anul·la la disposició de la despesa per un import 864.976,32 euros (IVA 
inclòs) amb càrrec a l'exercici 2021 i disposa a favor de Citelum Italia, SRL un import 
de 864.976,32 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'exercici 2021. 

36. – (20200240) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 29 de desembre de 2021, 
que adjudica a Meta Engineering, SA. el contracte relatiu al servei de redacció dels 
projectes executius de les actuacions d'adaptació dels túnels de Vila Olímpica i 
instal·lacions associades a la instrucció tècnica de túnels, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 164.102,45 euros (IVA inclòs). 
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37. – (20200240) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 29 de desembre de 2021, 
que adjudica a Idom Consulting Engineering Architecture, SA. el contracte relatiu al 
servei de redacció dels projectes executius de les actuacions d'adaptació dels túnels 
de Borràs i Pedralbes i instal·lacions associades a la instrucció tècnica dels túnels, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 156.487,50 euros (IVA inclòs). 

38. – (20180008) De la segona tinenta d'alcaldia, de 31 de desembre de 2021, que aprova 
els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de data 20 de setembre de 2021, 
que incorpora l'expedient relatiu al manteniment de la senyalització horitzontal, 
vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària (2818-2020) zona oest 
lot 1, adjudicat a Tevaseñal, SA. 

39. – (20180008) De la segona tinenta d'alcadia, de 31 de desembre de 2021, que aprova 
els preus contradictoris relatius al contracte relatiu al manteniment de la senyalització 
horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària (2018-2022) 
zona est, lot 2, adjudicat a UTE Manteniment 2018-2022 (La Castellana-Vaiales 
Levantinos). 

40. – (20190395) De l'arquitecte en cap de la gerència de l'Arquitecte en cap, de 14 de 
gener de 2022, que cancel·la i/o retorna al Sr. Carles Esquerra Julià la garantia 
definitiva d'import 1.650,00 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu al servei de suport en la definició de les estratègies i reflexions 
necessàries en els projectes de transformació urbana, per millorar la qualitat de vida 
de les persones i afrontar els reptes de la societat contemporània, promoguts per la 
direcció de Model Urbà-Prospectiva, amb càrrec als exercicis 2022. 

41. – (20180449) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 17 de gener de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Inse Rail, SL. la garantia definitiva d'import 970,83 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'auditoria del 
projecte executiu de millora del túnel de Badal i instal·lacions associades, amb càrrec 
a l'exercici 2022. 

Acords de la Comissió de Govern de 20 de gener de 2022

42. – (20220019A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de lloguer de 
material d'infraestructures així com d'equips d'audiovisuals i il·luminació per actes 
organitzats per la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible", amb núm. de contracte 21004227, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
448.898,99 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat de 816.179,98 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 370.990,90 euros i import de 
l'IVA de 77.908,09 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 74.068,34 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 224.449,49 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0500, un 
import (IVA inclòs) de 150.381,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0500; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus, d'acord amb l'article 103 LCSP; DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

43. – (20g74) RECTIFICAR, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'errada material 
comesa en l’acord de la Comissió de Govern, de 13 de maig del 2021, en virtut del 
qual es va aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, el Compte 
de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA 2 de la Modificació 
puntual del PERI Llull Pujades Llevant. El Compte de Liquidació Definitiva de 
l’esmentat Projecte de Reparcel·lació és de 14.674.193,18 euros, iva exclòs. L’excés de 
finançament pendent de retornar als titulars de les finques de resultat és 
d'1.048.175,80 euros iva exclòs, un total d'1.268.292,72 euros iva inclòs, en lloc 
d'1.209.681,13 euros, iva inclòs que constaven en l’acord de la Comissió de Govern de 
13 de maig del 2021. Per tant el saldo, atès l’existència de 106.305,31 euros pendents 
de cobrament per part l’Administració Actuant, és d'1.161.987,41 euros iva inclòs, en 
lloc d'1.103.378,82 euros iva inclòs que constaven en l’acord de la Comissió de Govern 
de 13 de maig del 2021. 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. 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de febrer de 2022

44. – (20220005D) ADJUDICAR el contracte núm. 21002292, que té per objecte "Serveis 
d'informació mitjançant la figura d'informadors ambientals de la gerència d'Ecologia 
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2022-2024, amb mesures de 
contractació pública sostenible." a SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL amb NIF 
B61461810, amb una baixa del 17,35 % sobre els preus unitaris, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 803.457,35 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 664.014,34 euros corresponen al preu net i 139.443,01 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 60.946,45 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; un 
import (IVA inclòs) de 442.791,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; un import (IVA inclòs) de 299.719,48 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15016 0500. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la 
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garantia definitiva en 33.200,72 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. Ester López. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

45. – (22XC0016) APROVAR el Conveni de cooperació entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Parcs i Jardins, Institut Municipal per a 
l’encàrrec de gestió i manteniment del parc de Can Rigal. FACULTAR a la Sra. Sara 
Jaurrieta i Guarner, Gerent del Districte de Les Corts, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni de cooperació, així com la de tots aquells documents que se’n derivin.

Acords de la Comissió de Govern de 10 de febrer de 2022

46. – (20140500M4) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 de la TRLCSP, el 
contracte 14003093-010 que té per objecte "Manteniment del clavegueram de 
Barcelona 2015-2022", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF 
A28541639, per un import màxim de 900.000,00 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 900.000,00 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 818.181,82 euros i 
import IVA de 81.818,18 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22714/16011 0502. FIXAR en 40.909,09 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

47. – (21SD0354PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització per a zones de Remodelació a 
l’entorn del Passeig d’Enric Sanchís” de Barcelona que ocupa una superfície de 4.565 
m2 qualificada de Sistema Viari Bàsic (Clau 5) i de Sistema d’espais lliures: Parcs 
Urbans (clau 6) del Pla General Metropolità, trobant-se inclosa dins l’àmbit del Pla 
Especial de Reforma Interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig 
d’Enric Sanchís aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona a l’empara de l’article 68 de la Carta Municipal de 
Barcelona en sessió celebrada el 21 de desembre de 2001, promogut per Nera 
Directorship SL, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 27 
de maig de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona 
per reproduït, amb un pressupost de 439.523,07 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. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
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en un diari dels 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) Informe

1. – Superilla Barcelona. Projectes de 4 Eixos Verds i de 4 noves places a l'Eixample. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/3368) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per informar 
sobre la tramitació administrativa detallada d’aquest Pla de mobilitat urbana (PMU) 
2019-2024: aprovació inicial, al·legacions (subjectes a ampliacions que superen en 
molt l’interval reglamentari) i aprovació definitiva (quin és la previsió establerta pel 
Govern Municipal). Que expliqui també el retard de 3 anys, sobre un pla que s’havia 
d’aplicar al 2019. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

3. – (M1923/3372) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar 
compte de les mesures a prendre en relació a la situació de les guinguetes que 
presten serveis de temporada a les platges de la nostra ciutat. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (CO 2022-02/05) RATIFICAR l’acord adoptat per l’Assemblea General del Consorci 
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en la sessió de 22 d’octubre de 2021, relatiu 
a la seva dissolució sense liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions 
en el termini d’informació pública. DISSOLDRE el Consorci Agència d’Ecologia Urbana 
de Barcelona adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, un cop ratificada la dissolució per 
totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el present acord a les entitats 
consorciades.

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups i de la regidora no 
adscrita María Magdalena Barceló Verea.

Districte de l'Eixample

5. – (21PL16855) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana d'ordenació de les finques situades al carrer de Londres 80-82 i 86 per 
a la creació d'un nou espai lliure públic a l'interior d'illa, promogut per ANTISIA S.L., 
atesa la sol·licitud presentada pel representant de la societat esmentada, d’acord amb 
l’informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es 
dóna per reproduït a l’efecte de motivació; i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del pla. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups i de la regidora no 
adscrita María Magdalena Barceló Verea.

Districte de les Corts

6. – (21PL16853) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl per a la 
implantació d’una subestació elèctrica vinculada al projecte MareNostrum 5 a l’entorn 
dels Jardins de Torre Girona; promogut per Barcelona Supercomputing Center; 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; i RESOLDRE l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit 
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d'informació pública, 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.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups i de la regidora no 
adscrita María Magdalena Barceló Verea.

Districte de Sant Andreu

7. – (21PL16869) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
sanitari situat al carrer Cardenal Tedeschini 28X al barri del Congrés i els Indians; 
promogut pel Servei Català de la Salut; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups i de la regidora no 
adscrita María Magdalena Barceló Verea.

Districte de Sant Martí

8. – (19PL16704) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità per un 
22@ més sostenible i inclusiu; d’iniciativa municipal; 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; 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; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

9. – (20220003DL1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001971L01 que té per 
objecte el "Manteniment de les fonts de Barcelona (2022-2026), amb mesures de 
contractació pública sostenible" Lot 1 fonts de beure i fonts naturals, a l'empresa 
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA) amb NIF A28526275, 
per no haver justificat la seva oferta presentada anormalment baixa, d'acord amb la 
documentació i els informes tècnics que consten a l'expedient. ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a la UTE FONTS DE BEURE amb NIF U09662925, formada per les empreses 
AQUAMBIENTE Servicios para el sector del agua, SAU i ACSA, Obras e Infraestructuras, 
SAU, 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, amb una baixa del 4,20% i pel preu de 4.005.709,83 euros IVA inclòs, 
dels quals 3.379.926,91 euros corresponen al preu net i 625.782,92 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 326.499,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un 
import (IVA inclòs) d'1.001.427,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) d'1.001.427,46 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) d'1.001.427,46 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un 
import (IVA inclòs) de 674.927,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 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 168.996,35 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. Cristina Vila. ALLIBERAR la 
quantitat de 175.420,33 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 21.927,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 
43.855,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 43.855,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un 
import (IVA inclòs) de 43.855,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 21.927,55 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22715/16111 0502. 

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

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

10. – (20220003DL2) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001971L02 que té per 
objecte el "Manteniment de les fonts de Barcelona 2022-2026, amb mesures de 
contractació pública sostenible" Lot 2 (fonts ornamentals) a l'empresa AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA) amb NIF A28526275, per no haver 
justificat la seva oferta presentada anormalment baixa, d'acord amb la documentació i 
els informes tècnics que consten a l'expedient. ADJUDICAR l'esmentat contracte a FCC 
MEDIO AMBIENTE SA amb NIF A28541639 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, amb una baixa del 8.20% i pel 
preu de 18.341.771,12 euros IVA inclòs, dels quals 15.506.608,65 euros corresponen 
al preu net i 2.835.162,47 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
d'1.461.620,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 4.585.442,78 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
0502; un import (IVA inclòs) de 4.585.442,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 
4.585.442,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22715/16111 0502; un import (IVA inclòs) de 3.123.822,29 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 
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 
775.330,43 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Cristina Vila. 

Tractat conjuntament amb el punt núm. 9 de l’ordre del dia.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, 
Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea. APROVADA
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11. – (02-2019LL23677) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres 
consistents en la rehabilitació de la façana posterior (reparacions i millores puntuals) i 
de coberta (substitució de plaques ondulades), en l’edifici ubicat al carrer Roger de 
Flor, num. 213, catalogat individualment amb nivell de protecció C (bé amb elements 
d’interès), emparades per la concessió de la Llicència d’obres 02-2019LL23677 d’1 de 
juliol de 2020; CONCEDIR a la societat NERVION SA (A-08.110.652) la bonificació del
35% sobre l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generat en relació amb les 
actuacions executades a la finca situada al carrer Roger de Flor, num. 213 atès que 
gaudeix de catalogació individual (nivell de protecció C), i que, per tant, s’ajusten a 
allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 i a l’article 8.2 de les Normes 
Urbanístiques de la Modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
Artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de l’Eixample (aprovat per Acord del 
Consell Plenari de 26 de maig de 2000). NOTIFICAR a l'interessat i DONAR-NE trasllat 
a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

12. – (05-2021LL00125) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres d’enderroc parcial del volum de la planta 5ª que forma la façana reculada a l’est 
de l’edifici ubicat a la finca de l’Avinguda del Tibidabo 14-16, així com de les obres de 
construcció d’una façana provisional al pas obert i de reforç estructural del forjat 
corresponent als sostres identificats com 4/C i 4/E, que es realitzen a l’empara de la 
llicència atorgada mitjançant resolució del regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
emesa el 21 de juny de 2021 a l’expedient 05-2021LL00125, perquè les esmentades 
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2021, CONCEDIR a la 
Fundació Herminio Tudela, entitat identificada amb NIF G08808073, la bonificació del 
35% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la 
realització de les esmentades obres atès que, segons es desprèn dels antecedents que 
obren en aquesta Administració, aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit 
amb nivell “C”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció 
final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, 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
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13. – (05-2021LL33397) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de millora dels accessos a l’edifici ubicat a la finca del passeig Sant Joan Bosco 
núm. 2, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada pel Regidor del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi el 23 de juliol de 2021 a l’expedient 05-2021LL33397, perquè les 
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una 
indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2021, CONCEDIR a la Inspectoria Maria Auxiliadora, entitat identificada amb NIF 
R0800057B, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, 
segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes 
obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en 
afectar a una finca urbanísticament protegida amb nivell “C”, segons el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, 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

14. – (05-2021CI22627) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior de les plantes primera, segona i tercera de l’edifici 
anomenat Padre Vitoria, o edifici A, situat a la Vía Augusta núm. 390, en el qual es 
desenvolupa l’activitat del centre educatiu Institut Químic de Sarrià, emparades pel 
comunicat immediat tramitat a l’expedient 05-2021CI22627, perquè les esmentades 
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 
social i, en conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2021, 
CONCEDIR a l’INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, amb NIF G58022849, la bonificació del 
65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb 
les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1.A.1, de 
l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim de 
lucre, es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un 
equipament docent; DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total 
de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, 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
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15. – (05-2021CD40568) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior (sense afectar l’estructura de l’edifici) del pis 1er 1ª de la 
finca del carrer Balmes núm. 178, que es realitzen a l’empara del comunicat 
diferit emes el 16 de setembre de 2021 a l’expedient 05-2021CD40568, perquè les 
esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una 
indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 
2021, CONCEDIR a la Sra. Núria Ontañon Mur la bonificació del 50% de la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les 
esmentades obres atès que aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un pis d’edifici catalogat d’interès local, 
inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B segons Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català); APLICAR el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR-NE 
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 

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

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

16. – (10-2021LL17474) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat municipal les 
actuacions en façanes a realitzar en l'edifici ubicat al carrer Concili de Trento 186-188 
que han estat objecte de la llicència d'obres majors 10-202ILL17474 atorgada pel 
regidor del Districte de Sant Martí en data 16/0712021; CONCEDIR a la comunitat de 
propietaris del carrer Concili de Trento 186-188, la bonificació del 35 per cent 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 sobre un edifici urbanísticament protegit amb un nivell 
de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes 
pertinents. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, 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

17. – (10-2021CI47553) DECLARAR d'especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres de reforma interior amb afectació de façanes a realitzar en el 
Centre d'Assistència Primària ubicat al carrer Ramon Turró 337-339 a l'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient 102021CI41553; CONCEDIR 
a I'Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de l'Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta procedent d'acord amb allò 
que estableix I'article 7è de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen 
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per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments (7b) i en un 
equipament d'assistència sanitària dels inclosos a I'article 2l2b) de les NUPGM. 
DONAR TRASLLAT a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

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

Districte de Ciutat Vella

18. – (1BC2019/167) APROVAR definitivament l’Avantprojecte de la reforma de la Via
Laietana i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Departament de Projectes Urbans de la 
Direcció de Model Urbà de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona 
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, 
per un import de 32.918.246,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; 
APROVAR definitivament el Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des 
de la Pl. Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual desenvolupa parcialment 
l’anteriorment esmentat Avantprojecte, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, 
que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, 
per un import de 9.053.919,56 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; a 
l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; APROVAR el conveni 
específic de cessió d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor 
d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Baixa Tensió i FACULTAR la Gerent 
d’Ecologia Urbana per a formalitzar el conveni; RESOLDRE les al·legacions 
presentades, d’acord i en el sentit que s’estableix a l’informe Resposta d’Al·legacions 
que s’inclou dins l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

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

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

19. – (1BC2021/168) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via 
Laietana des del carrer Dr. Joaquim Pou a la plaça Antoni Maura (Tram 2.1), al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe 
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Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 4.852.804,06 euros, el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa parcialment l’Avantprojecte de la 
reforma de la Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un import de 32.918.246,93 
euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per tant forma part d’una 
unitat superior, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies 
hàbils, 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. 

Tractada conjuntament amb el punt núm. 18 de l’ordre del dia.

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/3317) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal es comprometi a presentar, en el termini d’un mes, un estudi 
per tal d’ampliar les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE) de la ciutat, que 
contempli: - La proposta de declaració de noves ZARE als nous àmbits afectats com el 
del carrer Enric Granados. - Que, emparant-se en la nova declaració, es pugui avançar 
una hora el tancament de les terrasses en aquestes ZARE, si l’estudi i l’anàlisi jurídica
ho permeten. - Que, tal i com possibilita l’Ordenança de terrasses, no es renovin les 
llicències de terrasses que produeixen molèsties al veïnat i que han comès infraccions 
reiterades. - Que es faci una avaluació continuada del soroll produït i que s’estableixin 
mesures de control i un règim especial d’actuacions per a aconseguir la progressiva 
disminució del soroll a l’ambient exterior. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3317) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda: Que el Govern municipal es comprometi a presentar, en el termini de 2 
mesos, un estudi per tal d’ampliar les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE) de 
la ciutat, que contempli: La proposta de declaració de noves ZARE, o una altra figura 
anàloga, als nous àmbits afectats com el del carrer Enric Granados. Que, emparant-se 
en la nova declaració, es pugui avançar una hora el tancament de les terrasses en 
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aquestes ZARE, si l’estudi i l’anàlisi jurídica ho permeten. Que, tal i com possibilita
l’Ordenança de terrasses, no es renovin les llicències de terrasses que produeixen 
molèsties al veïnat i que han comès infraccions reiterades. Que es faci una avaluació 
continuada del soroll produït i que s’estableixin mesures de control i un règim 
especial d’actuacions per a aconseguir la progressiva disminució del soroll a l’ambient 
exterior. 

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

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/3366) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Demanar que el Govern de la ciutat reclami i exigeixi al Govern d’Espanya que 
compleixi amb els compromisos d’inversions, executant i liquidant allò que es 
pressuposta anualment, i que presenti un pla d’inversió que eixugui el deute històric 
d’inversió en infraestructures a Barcelona i a Catalunya. Que l’exigència que s’aprova 
en la present Comissió es traslladi per escrit a la Ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en un termini màxim de quinze dies. 

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/3310) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a desenvolupar, en compliment de les competències que li 
atorguen la Llei 5/2020, el Decret Llei 75/2020 i el PEUAT, una ordenança d'habitatges 
compartits, presentant-la en un termini màxim de tres mesos, que incorpori requisits 
particulars com a limitacions temporals i períodes màxims de vigència de les noves 
habilitacions, així com totes aquelles condicions que siguin necessàries per garantir la 
seguretat jurídica i la convivència ciutadana, juntament amb els procediments 
sancionadors i de restabliment de legalitat en cas d'incompliment.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3310) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a desenvolupar, en compliment de les competències que atorguen 
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la Llei 5/2020, el Decret Llei 75/2020 i el PEUAT, una ordenança d'habitatges 
compartits, iniciant-se els treballs que corresponguin per a la seva realització en un 
termini màxim de tres mesos, que incorpori requisits particulars com a limitacions 
temporals i períodes màxims de vigència de les noves habilitacions, així com totes 
aquelles condicions que siguin necessàries per garantir la seguretat jurídica i la 
convivència ciutadana, juntament amb els procediments sancionadors i de 
restabliment de la legalitat en cas d'incompliment.

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/3370) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Instar el govern municipal a desenvolupar una prova pilot que permeti la circulació de 
motos i ciclomotors pel carril bus en un tram del carrer Aragó per tal de millorar la 
seguretat i la fluïdesa de trànsit de la ciutat de Barcelona. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3370) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda: Instar el govern municipal a desenvolupar una prova pilot que permeti la 
circulació de motos i ciclomotors pel carril bus en un tram del carrer Aragó, prèvia la 
creació d’un espai de treball amb experts i col·lectius interessats, com els dels 
motoristes, que validi el mètode, l’avaluació i el calendari d’implementació del pilot, 
per tal de millorar la seguretat i la fluïdesa de trànsit de la ciutat de Barcelona. 

                     Tractat conjuntament amb el punt núm. 24 de l’ordre del dia.

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

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

Del Grup Municipal Valents:

24. – (M1923/3377) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a implementar una prova pilot en una zona de Barcelona on es 
permeti la circulació de les motos pel carril bus. 

Es presenta el text transaccionat següent:
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(M1923/3377) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a implementar una prova pilot en una zona de Barcelona on es 
permeti la circulació de les motos pel carril bus previ a la creació d’un espai de treball 
amb experts i col·lectius interessats, com els dels motoristes, que validi el mètode, 
l’avaluació i el calendari d’implementació del pilot. 

                                Tractat conjuntament amb el punt núm. 23 de l’ordre del dia.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/3322) Que el govern municipal faci pública l’Estratègia sobre la Distribució 
Urbana de Mercaderies que el primer tinent d’alcalde es va comprometre 
públicament a presentar a finals de 2021. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/3364) Que el govern municipal elabori un informe per escrit en el termini 
màxim d’un mes detallant en quins carrers, places i parcs ha actuat per donar 
compliment al Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020 i al Pla Director 
d’Il·luminació, donant detall dels punts d’il·luminació renovats, quins són nous punts i 
quina és la inversió realitzada tot establint indicadors que tinguin en compte aspectes 
com la potència lumínica o la perspectiva de gènere per tal de poder fer seguiment 
d’aquests Plans en base a uns indicadors avaluables.

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

27. – (M1923/3307) Que el Govern Municipal garanteixi que totes les actuacions 
urbanístiques que afectin la mobilitat de la ciutat estiguin acompanyades amb un 
informe de mobilitat dels serveis tècnics de l'Ajuntament que les avalin.

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

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/3380) Que el govern municipal paralitzi el projecte “Superilla Barcelona” i les 
licitacions derivades dels diferents projectes executius fins a no conèixer les 
conclusions de la” Comissió no permanent d’estudi per tal d’analitzar el model urbà 
que s’està implementant a Barcelona”. 

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

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

29. – (M1923/3314) Instem el govern municipal a fer una campanya de divulgació de la 
normativa de l’ús del patinet elèctric. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Bonet.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

30. – (M1923/3320) Amb quin criteri el Govern Municipal ha decidit no prioritzar la 
reurbanització definitiva de la Ronda Sant Antoni, pendent des del 2018, i dur-hi a 
terme una intervenció tàctica que no contempla l’eliminació de la llosa de l’antic 
mercat provisional? 

Tractada conjuntament amb el punt núm. 31 de l’ordre del dia.

Internen les Sres. i el Sr.: Baró, Martí i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

31. – (M1923/3365) Té el Govern la intenció d’afrontar les obres de remodelació de la 
Ronda de Sant Antoni d’acord amb el mateix Projecte que va sortir a licitació pública 
l’any 2018? Si és que si, en quin horitzó temporal es treballa? I si és que no, quin és el 
motiu per continuar suspesa aquesta intervenció? 

Tractada conjuntament amb el punt núm. 30 de l’ordre del dia.

ES DÓNA PER TRACTADA



CCM 2/22 Ecologia2 24/24

Del Grup Municipal Ciutadans:

32. – (M1923/3308) Quin és el calendari i com té previst el Govern Municipal desenvolupar 
la urbanització dels sectors de Vallcarca, Viaducte i Rambla Verde, impulsant els 
projectes pendents de construcció de 101 habitatges públics, la riera i el dipòsit 
regulador d'aigües pluvials?

Intervenen els Srs.: Corbacho i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

33. – (M1923/3369) Quines previsions té el govern municipal respecte a la cessió i els usos 
de l’edifici del Carrer Londres 56? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

34. – (M1923/3367) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
tractat a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 16 de març de 2021, amb el 
següent contingut: (M1923/1832) Que el govern municipal iniciï, en el termini d’un 
mes, un procés per a la regulació del fenomen anomenat “cuines fantasma”, amb la 
participació dels grups municipals i altres actors socials, veïnals i econòmics de la 
ciutat, que tingui en compte la lògica dels usos i l’homogeneïtat de l’urbanisme, les 
necessitats de mobilitat de l’activitat, la gestió dels residus, així com l’impacte de 
l’emissió de fums i pudors sobre l’entorn i altres usos, com el residencial, tot garantint 
els estàndards de sanitat i salut pública. 

Intervenen les Sres.: Vila 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 20,30 h.
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