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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 15 de març de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 15 de març 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, 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 Sra. Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme, el Sr. Pere 
Torres Grau, director general de l'ATM i el Sr. Freederic Ximeno Roca, gerent de Medi 
Ambient i Serveis Urbans.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Eloi Badia Casas, 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 16.02 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de 
febrer 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. – (20210258) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 de gener de 2022, que 
accepta el canvi de tercer a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, SA. en la posició 
que ostentava l'empresa Elecnor, SA., adjudicatària del contracte relatiu al servei de 
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desenvolupament, assistència tècnica, manteniment i reparació de l'aplicatiu SOADA 
del sistema de gestió d'infraestructures dels aparells elevadors situats a l'espai públic 
de l'Ajuntament de Barcelona; anul·la la disposició de despesa a favor de Elecnor, SA. 
amb càrrec als exercicis 2021-2022, i per un import de 15.549,69 euros (IVA inclòs) i 
disposa la despesa pel mateix import, a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, SA. 

2. – (20180366) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 13 de gener de 2022, que 
accepta el canvi de tercer a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, SA. en la posició 
que ostentava l'empresa Elecnor, SA., adjudicatària del contracte d'obres eBicing, 
fases 2 i 3 (lot 5); anul·la la disposició de despesa a favor de Elecnor, SA. amb càrrec a 
l'exercici 2021, i per un import de 23.253,31 euros (IVA inclòs) i disposa la despesa pel 
mateix import, a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, SA. 

3. – (20200007) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 13 de gener de 2022, que 
accepta el canvi de tercer a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, SA. en la posició 
que ostentava l'empresa Elecnor, SA., adjudicatària del contracte relatiu al 
manteniment de la plataforma de Telecontrol; anul·la la disposició de despesa a favor 
de Elecnor, SA. amb càrrec a l'exercici 2021, i per un import de 14.866,27 euros (IVA 
inclòs) i disposa la despesa pel mateix import, a favor de Elecnor Servicios y Proyectos, 
SA. 

4. – (202170289) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 24 de gener de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Consultia IT, SL. la garantia definitiva d'import 5.157,50 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis de suport 
de gestió operativa, evolució dels sistemes d'informació i gestió de projectes TIC 
d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2022. 

5. – (20200013) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 24 de gener de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 21.02.2022 fins al 20.02.2023, el contracte 
relatiu al servei de recollida selectiva de residus especials, lot 1, als locals adscrits als 
Districtes i Gerències de l'Ajuntament, adjudicat a Engrunes, Recuperació, SLU, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import d'11.353,79 euros (IVA inclòs). 

6. – (20200013) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 24 de gener de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 21.02.2022 fins al 20.02.2023, el contracte 
relatiu al servei de recollida selectiva de residus especials, lot 2, als locals adscrits als 
Districtes i Gerències de l'Ajuntament, adjudicat a Engrunes, Recuperació, SLU, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import d'12.013,04 euros (IVA inclòs). 

7. – (20210158) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 24 de gener de 2022, 
que amplia l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a l'assistència 
tècnica de serveis d'arquitectura en la redacció i seguiment de projectes urbans i 
estudis estratègics per a la gerència de l'Arquitecte en Cap, adjudicat a UTE 
Fernández-Vila-Ninou-Merchan, per a l'exercici 2023, i per un import de 45.001,00 
euros (IVA inclòs). 

8. – (20220010) De la gerent d'Urbanisme, d'1 de febrer de 2022, que amplia l'autorització 
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i disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis de redacció del Masterplan 
del territori productiu i el teixit industrial del Besòs, del municipi de Barcelona 
adjudicat a Aretian Urban Analytics and Design LLC, amb càrrec a l'exercici 2022, i per 
un import de 36.074,53 euros (IVA inclòs). 

9. – (20200007) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 4.02.2022 fins al 3.02.2024, el contracte relatiu al servei de 
manteniment preventiu i correctiu en modalitat "tot risc" de la Plataforma de 
Telecontrol de l'Ajuntament de Barcelona, que inclou tots els elements de 
comunicació (switch, routers), així com servidors, sistema d'emmagatzematge (NAS), 
sistemes operatius, sistema de virtualització, Plataforma Wonderware instal·lat al CPD 
(Centre de Processament de Dades) de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Elecnor 
Servicios y Proyectos, SA., per als exercicis 2022-2024, i per un import de 111.526,64 
euos (IVA inclòs). 

10. – (752/17) De la gerent d'Ecologia Urbana, de 4 de febrer de 2022, que anul·la 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a la subhasta de 
consumibles d'informàtica per a la gerència d'Ecologia Urbana, contracte basat de 
l'acord marc de subministrament de consumibles d'informàtica 2017 AMB, adjudicat a 
PMC Grup 1985, SA, per a l'exercici 2022, i per un import de 2.000,00 euros (IVA 
inclòs). 

11. – (20210149) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 4 de febrer de 2022, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a l'assistència i preparació 
de la declaració de la tinenta d'alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, en qualitat 
d'investigada davant el Jutjat d'Instrucció, núm. 12 de Barcelona, amb càrrec a 
l'exercici 2022, i per un import de 8.107,00 euros (IVA inclòs). 

12. – (20220033) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 7 de febrer de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al servei d'assistència tècnica per a la posada en marxa i 
implantació dels lots 2 i 3 del nou contracte de serveis de recollida de residus i neteja 
de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027) i tancament de l'actual contracte 
d'aquests lots, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 
211.168,45 euros (IVA inclòs). 

13. – (20180325) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 8 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Novotec Consultores, SA. la garantia definitiva d'import 
7.504,32 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
servei d'assistència tècnica per cobrir les necessitats del departament de logística i 
gestió d'edificis, amb càrrec a l'exercici 2022. 

14. – (20190345) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 9 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Constraula Enginyeria i Obres, SAU la garantia definitiva 
d'import 3.999,89 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis d'arranjament i millora d'infraestructures de mobilitat a la via 
pública, amb càrrec a l'exercici 2021. 
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15. – (20220050) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 9 de febrer de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al servei de retirada de les terres provinents d'arrossegaments 
que envaeixen voreres i calçades i dificulten la mobilitat a la ciutat de Barcelona, per 
als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 500.000,00 euros (IVA 
inclòs). 

16. – (20190445) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 7 de febrer de 2022, 
que cancel·la i/o retorna a Daria Kobzeva Kirillova la garantia definitiva d'import 
1.552,45 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a 
l'assistència tècnica per a l'elaboració de documentació gràfica de suport en 
Microstation i QGIS, als estudis de la direcció de Model Urbà (2019-2021), amb càrrec 
a l'exercici 2022. 

17. – (20170189) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 9 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a la Universitat de València (EST. GENER) la garantia definitiva 
d'import 8.126,95 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu al projecte Management per al seguiment del projecte INMAB, amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

18. – (20170190) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Ara Vinc, SL. la garantia definitiva d'import 2.479,34 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei de mudances 
i transport de materials, documentació i mobiliari a nivell intern i extern entre 
diferents edificis del sectro del departament de Logística i Manteniment d'Edificis 
d'Ecologia Urbana i el Foment de l'Ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral, amb càrrec a l'exercici 2022. 

19. – (20210058) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de febrer de 2022, que 
amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de 7.294,31 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 a l'exercici 2022. 

20. – (20210305) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de febrer de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import 
d'1.842,31 euros (IVA inclòs) del 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 (2021-2023) adjudicat a Aliance 
Brother, SL., amb càrrec als exercicis 2022-2024. 

21. – (20220057) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 17 de febrer de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al servei de manteniment de SAIS i xarxes d'edificis del sector 
municipal adscrits a Ecologia Urbana, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost 
base de licitació de 37.476,53 euros (IVA inclòs). 
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22. – (20080060) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de febrer 
de 2022, que reajusta la consignació aprovada per un import de 350.000,00 euros (IVA 
inclòs) i redistribueix per un import de 7.540.960,07 euros les quantitats del contracte 
relatiu als serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals de la 
ciutat de Barcelona (2009-2017) Zona Nord (districtes municipals d'Horta-Guinardó i 
de Nou Barris) adjudicat a Cccorporac. CLD Servicios Urbanos Tratamiento de 
Residuos, amb càrrec a l'exercici 2022. 

23. – (20080060) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de febrer 
de 2022, que aprova la redistribució de la consignació de l'anualitat del 2022, per un 
import de 6.968.222,27 euros del contracte relatiu als serveis de neteja de l'espai 
públic i recollida de residus municipals de la ciutat de Barcelona (2009-2017) Zona 
Centre (districtes municipals de Ciutat Vella, Eixample, i Gràcia) adjudicat a FCC Medio 
Ambiente, SA., amb càrrec a l'exercici 2022. 

24. – (20080060) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de febrer 
de 2022, que redistribueix per un import de 14.010.404,58 euros del contracte relatiu 
a la gestió compartida entre la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els 
Districtes inclosos al lot de la Zona Oest, adjudicat a CESPA, SA., amb càrrec a l'exercici 
2022. 

25. – (20080060) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de febrer 
de 2022, que redistribueix la consignació per un import de 2.714.455,56 euros del 
contracte relatiu als serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals 
de la ciutat de Barcelona (2009-2017) Zona Est (districtes municipals de Sant Andreu i 
Sant Martí) adjudicat a URBASER, SA., amb càrrec a l'exercici 2022. 

26. – (20210009) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 22 de febrer 
de 2022, que accepta el canvi de tercer a favor de Citelum Italia SRL Sucursal en 
España en la posició que ostentava l'empresa Citelum Ibérica, SA., adjudicatària del 
contracte de conservació d'instal·lacions d'enllumenat públic a Barcelona, lot 1 (2022-
2024); que anul·la la disposició de la despesa del contracte esmentat, adjudicat a 
Citelum Ibérica, SA., per un import de 17.389.923,69 euros (IVA inclòs) i disposa la 
despesa pel mateix import, a favor de Citelum Italia SRL Sucursal en España. 

27. – (20200554) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 23 de febrer de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 7.04.2022 fina al 6.04.2023, el contracte 
relatiu als serveis d'assistència tècnica i auditories internes del Sistema de Gestió de 
Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures (Ajuntament de Barcelona), ajudicat a Ecogesa XXI, SL., per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 7.986,00 euros (IVA inclòs). 

28. – (20200555) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 23 de febrer de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 7.04.2022 fins al 6.04.2023, el contracte 
relatiu als serveis d'assistència tècnica del Sistema de Gestió segons ISO 14001:2015 
de medi ambient, auditories internes i suport a les auditories externes d'Ecologia 
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Urbana, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 9.680,00 euros (IVA inclòs). 

29. – (0922/18) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 23 de febrer de 2022, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 8.794,48 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al suport per a l'establiment de criteris metodològics i per a la 
dinamització de processos participatius vinculats a projectes de transformació 
urbanística i espai públic de l'Àrea d'Ecologia Urbana, adjudicat a Voltes Coop. 
d'Arquitectura, amb càrrec a l'exercici 2022. 

30. – (20210457) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 24 de febrer de 2022, que 
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 13.007,49 
euros del contracte relatiu al subministrament d'elements publicitaris i protecció 
d'altres elements de comunicació adjudicat a Realizaciones Publicitarias Gama, SL., 
amb càrrec a l'exercici 2022. 

31. – (20220016) De la gerent municipal, de 3 de març de 2022, que adjudica a Adcogase, 
SL. el 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 import de 26.159,99 euros 
(IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de febrer de 2022

32. – (2015/325) DEIXAR SENSE EFECTES el “Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Ministeri de Foment i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF), per al trasllat de les instal·lacions ferroviàries de mercaderies de Barcelona-
Morrot i la transformació urbanística dels terrenys alliberats de l’ús ferroviari” que fou 
aprovat per la Comissió de Govern municipal en sessió de data 25 de març de 2015 i 
formalitzat el 31 de març de 2015, pels motius que consten a l'informe de la Gerència 
d'Infraestructures de data 10 de febrer de 2022 que consta incorporat a l’expedient i 
que als efectes de motivació i justificació es donen per reproduïts. FORMALITZAR la 
resolució per mutu acord de les parts del Protocol abans referit, tramès per ADIF a 
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la Segona Tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet 
Sanz Cid, per a la seva signatura. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de febrer de 2022

33. – (20220038A) INICIAR l’expedient per a la contractació de "Servei de seguretat i control 
d’accés als edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, amb mesures de contractació 
pública sostenible", amb núm. de contracte 22000035, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 348.853,36 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un 
valor estimat de 634.278,83 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 288.308,56 euros i import de 
l’IVA de 60.544,80 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 111.430,17 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2024 i a l’aplicació pressupostària 
D/22701/15017 0500, un import (IVA inclòs) de 174.333,25 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació pressupostària D/22701/15017 0500, un 
import (IVA inclòs) de 63.089,94 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a 
l’aplicació pressupostària D/22701/15017 0500; 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 de la LCSP. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

34. – (20220011D) DECLARAR exclosa de la licitació 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", contracte núm. 21003159, l’oferta 
presentada per la Ute M y J Gruas, SA – Asfaltos y Construcciones Elsan, SA, per no 
haver presentat dins del termini atorgat, la justificació de la inclusió de valors 
anormals o desproporcionats, requerida de conformitat amb l’article 149 de la LCSP; 
ADJUDICAR l’esmentat contracte a la Ute “Obrim Carrers” – J.A. Romero Polo SAU-
Obrascon Huarte Lain, amb NIF U09718842, amb una baixa del 27,34% sobre els preus 
unitaris, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 2.899.999,98 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris 
ofertats, dels quals 2.396.694,20 euros corresponen al preu net i 503.305,78 euros a 
l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.449.999,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; un 
import (IVA inclòs) d'1.449.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504; CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 119.834,71 euros; FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Alberto Soriano Ruiz, Tècnic del 
departament d’Espai Urbà; DONAR-NE COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

35. – (21PL16877) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació a l'illa delimitada per 
l'Av. Diagonal, Pl. Glòries, Gran Via i Castillejos; 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. 

36. – (22SD0038PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
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Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització dels sòls de cessió amb 
qualificació 6b inclosos al Sector 2 de la MPGM per la transformació urbanística de la 
Marina del Prat Vermell” al Districte de Sants-Montjuïc, inclòs dins l’àmbit del Pla de 
millora urbana del Sector 2 delimitat a la MpPGM de la Marina del Prat Vermell, que 
fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 
data 26 de març de 2021 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 
06/04/2021), promogut per la Junta de Compensació del Sector 2 de la Marina de la 
Zona Franca, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de data 
24/01/2022 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un pressupost d'1.036.130,70 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. 

37. – (21PL16881) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), de la Modificació 
puntual del PEU de l’equipament sanitari-assistencial de titularitat pública a l’Av. 
Tibidabo 20, Districte de Sarrià-Sant Gervasi; promogut per Mútua EGARSAT; atesa 
l’existència de motius determinants, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als 
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que disposen 
d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 
acord, per instar la tramitació del planejament de referència; en cas que no ho facin, 
es declararà la caducitat d’aquest procediment i es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de març de 2022

38. – (20220054) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de manteniment de 
Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible de Barcelona 2022-2024, amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000183, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 2.427.953,95 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus 
unitaris i un valor estimat de 4.414.461,74 euros, distribuït en els següents lots: - LOT
núm. 01, Verd, per un import d'1.568.705,45 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Blau, per 
un import de 584.506,63 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Gris, per un import de 
274.741,87 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 2.006.573,51 euros i import 
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de l'IVA de 421.380,44 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 96.492,88 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 45.314,57 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un 
import (IVA inclòs) de 69.265,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 235.982,97 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 132.934,43 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un 
import (IVA inclòs) de 257.330,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 895.293,79 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16011 0502, un import (IVA inclòs) de 257.910,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502, un 
import (IVA inclòs) de 437.428,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16011 0502; 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 el PCAP. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

39. – (22SD0042P) APROVAR inicialment el “Projecte constructiu de la infraestructura de 
l’estació de recàrrega elèctrica per a autobusos (EREA) de la línia V15 a la parada del 
Passeig Joan de Borbó”, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, per un 
import d’1.162.192,40 euros, el 21% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 19 de gener de 2022 amb 
classificació B, i amb l’informe d’auditoria de febrer de 2022 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 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 l’interessat i 
COMUNICAR-LO a les direccions o àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

40. – (21PL16833) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial de regulació de les activitats de pública 
concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample, 
d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; 
PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió d’11 de 
març de 2021 (BOPB de 12 de març de 2021) i ampliat per acord de la Comissió de 
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Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (BOPB de 30 d’abril de 2021), de conformitat 
amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a l’atorgament de llicències i/o 
comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs 
següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: 2.2. 
Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; EC 2.1. Autoserveis; EC 3.1.1. 
Botigues de conveniència; EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació; PRORROGAR, 
també, a l’àmbit de la suspensió potestativa prèvia, la suspensió de l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació 
d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local si suposen augment d’aforament; 
SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla les activitats anteriorment 
esmentades, així com l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o 
reforma de local si suposen augment d’aforament. SUSPENDRE a l’àmbit del present 
pla l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les 
activitats regulades en els epígrafs següents de l’OMAECP, l’Ordenança d’establiments 
alimentaris i de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de 
l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA): 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, 
aeròbic o similars; 2.4.2. Jocs recreatius; 2.4.3. Jocs esportius; 2.4.4. Atraccions 
recreatives; 2.6. Activitats audiovisuals; EC 2.2. Superserveis; EC 2.3. Supermercat; EC 
3.1.2 Establiments comercials que disposin de màquines expenedores d’aliments; EC 
3.1.4. Botigues annexes a gasolineres; V Exposició, venda, lloguer i reparació de 
vehicles; ST2 Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics, 
i ST3 Oficina o punt d’informació turística; SUSPENDRE, també, l’atorgament de 
llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la 
instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local. EXCLOURE de la 
suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a 
l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les 
sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control 
(EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de 
l’acord de suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds 
d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats, i la 
comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència 
concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així 
com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats 
ja autoritzades o excloses de suspensió; EXCLOURE, també, aquells àmbits que es 
trobin inclosos en la previsió de l’article 74.2 TRLU. DETERMINAR que els àmbits de 
suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives 
publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia i del present acord; 
PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
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que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim 
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que 
s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

41. – (21002516) EXCLOURE de la licitació l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 
(CIF B-62554035) per ser l'oferta presentada anormalment baixa. ADJUDICAR el 
contracte núm. 21002516, que té per objecte "Obres de consolidació estructural de la 
masia de Can Valent, al Districte de Nou Barris de Barcelona" a VESTA 
REHABILITACION SL, amb NIF B64892839, de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 976.081,04 euros 
IVA inclòs, dels quals 806.678,55 euros corresponen al preu net i 169.402,49 euros a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 976.081,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63867/93314 0608. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 40.333,93 euros. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Ramon Casanovas Mínguez. ALLIBERAR la quantitat de 
102.752,01 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 102.752,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63867/93314 0608. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

42. – (21PL16875) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial d'Infraestructures de la MPGM 22@ 2022; 
d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 10 de març de 2022

43. – (001_19004145-001) PRORROGAR per un període comprès des del 23.03.2022 fins el 
22.03.2023, el contracte 19004145-001 que té per objecte "Prestació del servei 
d'assistència tècnica al Departament de Gestió de la Mobilitat (GM) de la Direcció de 
Serveis de Mobilitat i al Departament d'Espai Urbà (EU) de la Direcció de Serveis 
d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona en la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de diferents contractes de serveis i en altres tasques 
relacionades, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa 
UTE TPF IM3 2021, amb NIF U42869057, per un import total de 414.604,08 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
345.503,40 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 
285.540,00 euros i import IVA de 59.963,40 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 69.100,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 57.108,00 euros i import IVA de 11.992,68 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 0504, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

44. – (21PL16835) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a 
domicili, d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel 
termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de 
Govern en sessió de 25 de març de 2021 (BOPB de 26 de març de 2021), de 
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a l’atorgament 
de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per 
la legislació sectorial per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els
epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental (OMAIIA) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: Epígraf 
12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina 
industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació 
(càtering); i EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan disposin 
d’obrador; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en 
sessió d’11 de març de 2021 (BOPB de 12 de març de 2021) i ampliat per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 (BOPB de 30 d’abril de 2021) pel 
que fa a l’epígraf EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats; PRORROGAR, 
també, la suspensió de l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, 
ampliació o reforma de local; SUSPENDRE a la resta de l’àmbit del present pla les 
activitats anteriorment esmentades, així com l’atorgament de llicències d’obres i 
l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes 
activitats, ampliació o reforma de local. SUSPENDRE en l’àmbit del present pla 
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes 
establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats 
regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal d'activitats i 
d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), sempre 
que facin repartiment a domicili: 12.11/a1 Magatzem no frigorífic d’aliments; 
12.11/1a1 Magatzem frigorífic de conservació d’aliments; 12.11/a Magatzem no 
frigorífic de mercaderies no perilloses, i 12.11/1a Magatzem frigorífic de mercaderies 
no perilloses; SUSPENDRE, així mateix, 12.11/3 Agència de petita paqueteria 
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(missatgeria) amb magatzem de recepció i/o lliurament que utilitzi solament vehicles 
lleugers i EC 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan no disposin 
d’obrador; SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les 
comunicacions prèvies d’obres destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, 
ampliació o reforma de local. EXCLOURE de la suspensió l’activitat de càtering que 
sigui complementària d’una altra activitat principal considerada essencial, tot i 
desenvolupar-se en discontinuïtat física; EXCLOURE, també, aquells àmbits que es 
trobin inclosos en la previsió de l’article 74.2 TRLU. DETERMINAR que els àmbits de
suspensió són els delimitats i grafiats en els plànols de suspensió que figuren a 
l’expedient, elaborats de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives 
publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia i del present acord; 
PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim 
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que 
s’aprova inicialment; SOTMETRE’Lal Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

45. – (22g114) APROVAR a l’empara de l’article 119.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la constitució de la 
Junta de compensació del Sector 14 de la Marina del Prat Vermell, formalitzada 
mitjançant escriptura pública atorgada el 15 de febrer de 2022, davant la Notaria de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sra. Elena Romeo García, amb núm. 155 del seu 
protocol. DONAR TRASLLAT a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, de la documentació relacionada a l’article 192 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, als efectes de la 
inscripció, en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, de la Junta de 
Compensació. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels 
diaris de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun 
dels interessats en l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

46. – (02PC981-22@R10) APROVAR, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
i l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, la modificació de l'article 7 dels estatuts de l'Associació 
administrativa de Cooperació del subsector 10 del Pla de Millora Urbana per a la 
reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent), corresponent al canvi de domicili 
social, que es trasllada al carrer Muntaner, 499, ent-3a 08022 Barcelona, aprovada en 
Assemblea de 3 de novembre de 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, SOL.LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’article 205.1. e) del Decret305/ 2006 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, la inscripció de la 
modificació de l’article 7 dels estatuts de l‘esmentada associació administrativa de 
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cooperació en el Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores i DONAR-NE 
compte a la Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

47. – (09gu30) APROVAR, a l'empara de l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i de l’article 192.5 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, i de conformitat amb l’acord adoptat per l’Assemblea general 
extraordinària celebrada el 23 de desembre de 2020, la modificació de l’article tercer 
del Estatuts de la Junta de compensació del Polígon d’actuació urbanística núm. 2 de 
la Modificació de Pla General Metropolità en l’àmbit de la plaça de les Glòries-
Meridiana Sud, amb el següent redactat: “Article 3. Domicili: El domicili de la Junta 
s’estableix a 08008-Barcelona, avinguda Diagonal, núm. 618, planta 6a. El domicili es 
pot traslladar a un altre lloc per acord de l’Assemblea General, i s’ha de comunicar a 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè en sol·liciti la inscripció en el Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradores”. PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona. SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a l'empara de l'article 205.1 e) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la inscripció de la 
modificació de l’article tercer dels estatuts de l’esmentada Junta en el Registre 
d’entitats urbanístiques col·laboradores. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/3569) Que comparegui el responsable del Govern municipal representant de 
l’Ajuntament de Barcelona al Comitè Executiu de l’ATM per tal d’informar sobre el 
desplegament de la T-Mobilitat. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Ciutat Vella

2. – (21PL16876) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la regulació 
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del Teatre Principal situat a La Rambla 27-29; promogut per Inversiones Hoteleras 
ATIR SLU; 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; 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, 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 Sants-Montjuïc

3. – (21PL16863) 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 
situat a l’avinguda Miramar 31-41, al Districte de Sants Montjuïc; d’iniciativa municipal 
a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; 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.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, 
Barceló i Sanz.

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

Districte d'Horta-Guinardó

4. – (21PL16873) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de 
la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a 
l’ampliació de les unitats de crítics; promoguda per la Molt Il·lustre Administració de la 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

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

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

Districte de Nou Barris
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5. – (21PL16867) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la creació 
del pati exterior de la nova escola bressol municipal situada al carrer Palamós 70 al 
Districte de Nou Barris; d’iniciativa municipal a proposta de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona; 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.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, 
Barceló i Sanz.

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

Districte de Sant Martí

6. – (21PL16865) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de “L’ILLA 
2004” delimitada pels carrers de Badajoz, Tànger, Àvila i Sancho de Àvila – 22@; 
promoguda per Sanolda Invest, SL. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7. – (02-2020CD27455) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma per a l’ampliació de consultes a l’ala sud-oest de la planta primera, 
realitzades a l’edifici situat al l’adreça del carrer Rosselló 161-169, emparades per 
l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2020CD27455 de 10 d’agost de 2020; CONCEDIR 
a l’Hospital Clínic de Barcelona (Q-0.802.070-C) la bonificació del 70% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres 
indicades, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, 
atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament 
comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una 
entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

8. – (07-2021CD24018) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, al carrer Peris i Mencheta, num. 52 de Barcelona i, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020, CONCEDIR al Sr. Ricard Garriga 
Lara la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i
obres generada per la presentació del comunicat diferit, el 22 de maig de 2020, atès 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant que 
les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis o 
locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C. 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

9. – (07-2020LL28573) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció d’edifici destinat, a 105 habitatges de protecció oficial (71 de 
règim general i 34 de règim concertat), 4 locals comercials, 100 places d'aparcament 
per a cotxes, 51 per a motos, 105 per a bicis i 41 trasters, als terrenys situats a 
l’avinguda de l’Estatut, 15-17 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2021, CONCEDIR a Fem Ciutat, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 30 
de juliol de 2021 (exp. 07-2020LL28573) 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’obres 
destinades a habitatges protegits amb dret a superfície, adreçades al compliment del 
Pla d’habitatge de Barcelona vigent en el moment de la sol·licitar-se la bonificació; 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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10. – (08-2021CI40980) DECLARAR les obres consistents en renovació dels lavabos de 
l’escola Santiago Rusiñol, amb ubicació a passeig Valldaura, núm. 261-269, d’especial 
interès. CONCEDIR a Consorci d'Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada pel comunicat 
08-2021CI40980, per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a 
l’article 7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, en tant que 
les obres s’executen en un equipament comunitari dels contemplats a l’article 212è 
de les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. 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

11. – (10-2017LL10097) DECLARAR que les obres de modificació de distribució interior 
d'edifici industrial per a canvi d'ús de l'immoble ubicat al carrer Bac de Roda 149-l5l 
realitzades a l'empara de la llicència d'obres majors 10- 2017LL10097 no reuneixen els 
requisits necessaris per ser declarades d'especial interès o utilitat municipal als 
efectes de la bonificació d'ICIO; DENEGAR a la Fundació Privada JOIA la bonificació del 
65% sobre la quota de I'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que no 
compleixen els requisits establerts per I'article 7è de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant 
que les obres es realitzen en terreny qualificat d'industrial Transformat (22@T). 
DONAR TRASLLAT d'aquest acord 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, Junts 
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea i desfavorable d'Esquerra Republicana. APROVADA

12. – (10-2021CI41749) DECLARAR que les obres de reforma interior amb canvi de 
distribució puntual i canvi de fusteries en façana principal i patis que es duran a terme 
al pis 3r. 4ta. de I'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a l'empara de la 
comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient l0-2021CI41749 no 
reuneixen els requisits necessaris per ser declarades d'especial interès o utilitat 
municipal als efectes de la bonificació d'ICIO; DENEGAR consegüentment la sol·licitud 
de bonificació del 90 per cent sobre la quota de I'Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres que recau sobre les obres esmentades, que va ser presentada el 
29/08/21 pel senyor Gil Fanjul Ródena, en nom i representació de la comunitat de 
béns Nicieza Fanjul-Fanjul Rodenas y Cia CB, propietària de Immoble ubicat al carrer 
Lope de Vega 109; donat que no s'acompleixin els requisits establerts per l'article 
7.1.A3 a) de l'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres no es realitzen en règim de 
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protecció pública; i DONAR TRASLLAT a I'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, Junts 
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea i desfavorable d'Esquerra Republicana. APROVADA

13. – (10-2021CI51844) DECLARAR que les obres de reforma interior del pis principal 
tercera amb afectació de façana de l'edifici ubicat al carrer Lope de Vega 109, a 
I'empara de la comunicació d'obres tramitada amb número d'expedient l0-
2021CI51844 no reuneixen els requisits necessaris per ser declarades d'especial 
interès o utilitat municipal als efectes de la bonificació d'ICIO; DENEGAR 
consegüentment la sol·licitud de bonificació del 90 % sobre la quota de I'Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres que recau sobre les obres esmentades, que va ser 
presentada el 25/10/21 pel senyor Francisco Nicieza Fanjul, en nom i representació de 
la comunitat de béns Nicieza Fanjul-Fanjul Rodenas y Cia CB, propietària de I'immoble 
ubicat al carrer Lope de Vega 109; donat que no s'acompleixin els requisits establerts 
per I'article 7.L.A3 a) de I'Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres no es realitzen 
en règim de protecció pública; 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, Junts 
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea i desfavorable d'Esquerra Republicana. APROVADA

Districte de Sant Andreu

14. – (21PL16829) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
l’estació de Sant Andreu Comtal; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel 
termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: 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 Sant Martí
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15. – (21SD0249PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu de construcció de planta soterrada amb 
ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a 
l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Villena, Ramon Trias Fargas, Wellington i 
avinguda Icària”, àmbit inclòs en el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, situat al solar de l’antic Mercat del Peix, d’iniciativa 
municipal, promogut Barcelona Serveis Municipals, SA, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (amb classificació B) de 21 de gener 2022 i amb l’informe d’Auditoria de 
febrer de 2022 que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, amb un pressupost de 27.303.041,10 euros, el 21% de l’impost
del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò establert a l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals 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 al Tauler d’Edictes Municipal. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. 

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/3571) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
impulsar la reducció efectiva de la velocitat a la ciutat de Barcelona per tal d’avançar 
cap a la ciutat 30km/h real a través de les següents mesures: Desplegar el conjunt dels 
48 radars de velocitat previstos inicialment per part de l’Ajuntament, en comptes 
d’instal·lar-ne només la meitat, com sembla que té previst. Incrementar el nombre 
d’elements reductors de velocitat, especialment en aquells carrers i/o trams en que 
més s’incompleixen els límits de velocitat. Adequar les fases semafòriques del vehicle 
privat a la velocitat màxima permesa en cada carrer/via. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Bonet.
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Votació favorable d'Esquerra Republicana i desfavorable 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. REBUTJADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/3586) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern municipal a aturar la tramitació del Pla d’Usos de l’Eixample, i en tot cas a 
limitar el seu abast a l’àmbit afectat per la Superilla Barcelona. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3586) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
insta al Govern municipal a modificar durant la seva tramitació el Pla d'Usos de 
l'Eixample, limitant el seu abast a les zones on es va a fer la suspensió de 
llicències per eixos verds l’any 2021, així com que s'ampliï el termini 
d'al·legacions a 4 mesos. 

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

18. – (M1923/3557) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a presentar un pla d'usos d'assentaments irregulars que reguli 
l'actuació de l'Ajuntament davant d'aquest fenomen i estableixi les mesures 
necessàries per impedir que es reprodueixin a buits urbans i sectors amb un 
planejament pendent d'execució, amb l'objectiu d'erradicar el barraquisme.

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/3594) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Instar el Govern municipal a donar resposta als veïns i a l’associació de veïns del 
Carmel respecte a les diferents reclamacions i necessitats dels afectats al Passatge 
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Sigüenza : 1.- Oferint als veïns ja expropiats del Passatge Sigüenza 95 un preu just que 
respecti els seus drets constitucionals com patrimonials. 2.- Que als afectats amb dret 
a reallotjament se’ls hi ofereixin un catàleg d’habitatges dignes i equivalents a les 
indemnitzacions que han de percebre. 3.- Que es presenti un calendari definitiu i 
realista sobre l’execució de la totalitat del planejament. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3594) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda: Instar el Govern municipal a donar resposta als veïns i a l’associació de 
veïns del Carmel respecte a les diferents reclamacions i necessitats dels afectats 
al Passatge Sigüenza: 1.- Oferint als veïns ja expropiats del Passatge Sigüenza 95 
un preu just que respecti els seus drets constitucionals com patrimonials. 2.- Que 
als afectats amb dret a reallotjament se’ls hi ofereixin habitatges dignes i 
equivalents a les indemnitzacions que han de percebre. 3.- Que es presenti un 
calendari definitiu i realista sobre l’execució de la totalitat del planejament. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Zañartu, Martí, Corbacho, 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 Valents:

20. – (M1923/3578) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a rectificar de manera immediata el projecte de transformació de 
Via Laietana i mantenir l’actual carril de pujada pel vehicle privat en la reforma final, 
amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i no col·lapsar altres vies properes. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/3575) Que el Govern municipal iniciï de forma immediata la redacció del Pla 
especial de protecció del patrimoni dels barris del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot. 

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/3588) I. Que el Govern Municipal expliqui en un informe per escrit quin és el 
seu capteniment pel que fa a les instal·lacions de renovables de particulars, quin és el 
protocol a l’hora d’entomar una petició de llicència i quins és la metodologia 
específica aplicable a la seva resolució. II. Que, en aquest informe, es detalli per 
escrit quin ha estat el numero de llicències demanades per instal·lacions de 
renovables durant els mandats de l’Alcaldessa Colau, el percentatge de les acceptades 
i el temps mig que han trigat en atorgar-se. 

Intervenen els Srs.: Martí i Badia.

ACCEPTAT

23. – (M1923/3589) Que el Govern presenti a la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Infraestructures, un Pla de contingència per fer front a l’augment de preus de la 
construcció, amb la nova calendarització, si s’escau, dels terminis per a dur a terme les 
obres previstes per als propers anys. 

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

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/3593) Que el Govern Municipal ens informi sobre la resolució d’expedients de 
llicències d’obres i d’activitats en cadascun dels anys 2019, 2020 i 2021, indicant el 
període mitjà de resolució, el número d’expedients de llicències sol·licitats i atorgats, 
així com el número de llicències pendents de resolució especificant la data de 
sol·licitud, tot desglossat per districtes i en cadascun dels esmentats anys. Sol·licitem 
que se’ns lliuri resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió.   

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

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

25. – (M1923/3584) Instem el Govern Municipal a mantenir l’Eix verd Bolívia per tal que els 
veïns la puguin gaudir amb l’arbrat, el verd urbà i el mobiliari correcte i adequat.

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

ACCEPTAT
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/3570) Quin és el capteniment del Govern municipal davant les dades 
d’aquestes agressions sexuals per part de taxistes a les seves clientes, i quines 
mesures tenen previst aplicar per prevenir assetjaments i agressions masclistes dins 
dels taxis que circulen a la ciutat? 

Intervenen les Sres: Baró i Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

27. – (M1923/3559) Quan està previst que s'iniciï la convocatòria de la campanya anual de 
subvencions 2022 per a la rehabilitació d'edificis i amb quina quantia es pensa 
finançar?

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

ES DÓNA PER TRACTADA

28. – (M1923/3560) En quant s'ha incrementat durant el darrer any el percentatge de 
recollida selectiva de residus a la ciutat de Barcelona després de l'entrada en vigor del 
sistema de recollida "porta a porta"?

Intervenen els Srs.: Corbacho i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

29. – (M1923/3596) Quin és l’estat de la licitació de les guinguetes que hauria d’haver 
començat a prestar serveis de temporada a les platges el passat 1 de març? I quines 
actuacions es preveu dur a terme davant la possible existència de pràctiques 
col·lusòries no permeses per part de diversos licitadors? 

Intervenen els Srs.: Ramírez, Ximeno i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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30. – (M1923/3572) Que s’informi de l’estat d’execució del prec amb número de registre 
(M1923/1725) acceptat a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat el 16 de febrer de 2021 amb el següent contingut: “Que el govern 
municipal es comprometi a dur a terme una campanya informativa sobre els 
avantatges de l’electrificació d’aparcaments particulars i aparcaments comunitaris 
d’edificis residencials per a càrrega vinculada de vehicles elèctrics -ajudes fiscals i 
directes incloses-, i alhora tingui en compte aquest tipus de projectes pel seu 
cofinançament al programa ‘Barcelona Posa’t Sostenible’ i al Pla municipal de captació 
de recursos del Fons de Recuperació i resiliència de la Unió Europea.” 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

31. – (M1923/3587) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposta 
aprovada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del 19 de 
octubre de 2021, amb el següent contingut: (M1923/2639) La Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el govern municipal a estudiar, valorar i 
presentar un proposta de caràcter procedimental i jurídic en el termini màxim de sis 
mesos, en aquesta mateixa Comissió, per determinar quins són els instruments 
jurídics i administratius per desenvolupar un procés de patrimonialització dels espais 
verds privats, amb l’objectiu d’aconseguir de preservar i augmentar la massa vegetal 
de Barcelona, en consonància amb les diverses actuacions per apaivagar l’emergència 
climàtica. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

32. – (M1923/3558) Que el Govern Municipal informe de l'estat d'execució de la Proposició 
aprovada per aquesta Comissió el passat 18 de maig de 2021 en relació a la instal·lació 
de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos, amb el contingut següent: 
(M1923/2110) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
instar al govern municipal a promoure la instal·lació de sistemes de dipòsit, devolució i 
retorn dels envasos lleugers i de vidre en espais públics d'ús ciutadà i equipaments 
municipals, amb la finalitat d'incentivar el reciclatge i la reutilització dels envasos; i 
incorporar aquests sistemes en les futures lleis sobre residus que es redactin; a fi de 
garantir la viabilitat en els diferents territoris.

Intervenen els Srs.: Corbacho i Badia.

ES DÓNA PER TRACTAT
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VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.41 h.
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