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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 16 de febrer de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la casa de la ciutat, el 16 de febrer de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT en sessió ordinària, sota 
la presidència de l'Im. Sr. Regidor Jordi Coronas i Martorell. Hi concorren les Imes. 
Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, María Rosa Alarcón Montañés, 
Laia Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino 
Corbacho Chaves, Oscar Ramírez Lara i Manuel Valls Galfetti, assistits per l'assessor
jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i 
que certifica.

També hi són presents: Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de 
Junts per Catalunya, Sra. Gemma Arau Ceballos, gerent d'Ecologia i Sra. Laia Grau
Balagueró, gerent d'Urbanisme.

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

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

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

S'obre la sessió a les 16.02 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 19 de 
gener de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S’APROVA.

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



CCM 2/21 Ecologia2 2/26

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

1. – (20200556) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 22 de desembre de 2020, que 
adjudica a Dopec, SL, el contracte relatiu al servei de redacció del projecte bàsic i 
executiu de les obres de reforma de la instal·lació de climatització de l'edifici d'oficines 
de Torrent de l'Olla, 218-220, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
58.685,00 euros (IVA inclòs). 

2. – (20200556) De la gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 22 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 29.162,11 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
licitació del contracte relatiu al servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les 
obres de reforma de la instal·lació de climatització de l'edifici d'oficines de Torrent de 
l'Olla, 218-220, per a l'exercici 2020. 

3. – (20200645) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 22 de desembre de 2020, 
que adjudica a Instalaciones y Proyectos de Vangua. el contracte relatiu al servei 
d'assistència tècnica a la contracta de manteniment d'aparells elevadors situats a 
l'espai i servei d'assistència tècnica per a la contracta del servei de tanques per a actes 
a la ciutat, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 18.137,90 euros (IVA inclòs). 

4. – (20200646) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 22 de desembre de 2020, 
que adjudica a BAC Engineering Consultancy Group SL, el contracte relatiu a la direcció 
facultativa relatiu a la continuïtat del contracte de manteniment, reparació i 
modificació dels equips i sistemes de regulació, control i informació de trànsit a les 
Rondes de Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 5.657,96 euros 
(IVA inclòs). 

5. – (20190391) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 22 de desembre de 2020, 
que ratifica l'aixecament de la suspensió del contracte relatiu a la realització de 
sistema de control de velocitat mitjançant radar de tram al túnel de la Rovira, 
adjudicat a Alumbrados Viarios, S.A.. 

6. – (20190002) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 23 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la gestió de la vaixella 
reutilitzable municipal per a entitats i associacions ciutadanes sense afany de lucre, 
adjudicat a Femarec, S.C.C.L, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 4.813,56 
euros (IVA inclòs). 
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7. – (20200577) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 23 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament de sensors 
per ampliar la xarxa de monitorització del soroll, per als exercicis 2020-2021, i per un
import de 41.745,00 euros (IVA inclòs). 

8. – (20200067) De la gerent municipal, de 28 de desembre de 2020, que adjudica a 
Severiano Servicio Movil SA el contracte relatiu al servei de custòdia de documents 
administratius i serveis vinculats destinats a l'Àrea d'Ecologia Urbana, urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 204.464,11 
euros (IVA inclòs). 

9. – (20180172) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que reconeix la 
indemnització final per la quantitat d'11.786,14 euros del contracte relatiu a la 
Direcció Facultativa i Coordinació Seguretat i Salut, adjudicat a Ingenieros Emetres 
S.L.P., per a l'exercici 2020. 

10. – (17010244) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2020, que modifica el 
contracte relatiu a la gestió de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, adjudicat a Aprise-
Catalunya Empresa d'Inserció, per a l'exercici 2021, i per un import de 22.487,10 euros 
(IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 26 de novembre de 2020

11. – (20160278PA) PRORROGAR per un període comprès des del 15.12.2020 fins el 
14.12.2021, el contracte 16001721-002 que té per objecte Assistència Tècnica i 
Control de Qualitat del Contracte de Conservació de l'Enllumenat Públic de Barcelona 
(2016-19), adjudicat a l'empresa Ingenieros Emetres, SLP, amb NIF B60626397, per un 
import total de 258.491,29 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 
105 i 106 del TRLCSP, l'esmentat contracte per un import màxim de 21.000,00 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
273.668,56 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 226.172,36 euros i 
import IVA de 47.496,20 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 5.822,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 4.812,17 euros i 
import IVA de 1.010,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502. FIXAR en 867,77 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-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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Acords de la Comissió de Govern de 28 de gener de 2021

12. – (19g329) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya i l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el Compte de Liquidació Definitiva del 
Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 d’Actuació del Pla de Millora Urbana dels 
terrenys de l’Estació Renfe-Rodalies, executat en la modalitat de cooperació, 
quantificat en 5.979.443,11 euros, que es mostra equilibrat, en el sentit que l’import 
per les despeses incorregudes en l’execució de la reparcel·lació coincideix amb 
l’import total de les quotes requerides, essent l’import a requerir o a retornar de 0 
euros. SOL·LICITAR al Registre de la Propietat la cancel·lació de l’afecció real de les 
finques de resultat del Projecte de reparcel·lació al pagament del Saldo del Compte de 
Liquidació Provisional del Projecte de reparcel·lació, del Polígon 1 d’Actuació del Pla 
de Millora Urbana dels terrenys de l’Estació Renfe-Rodalies. PUBLICAR aquest acord 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la Gaseta Municipal, en un dels 
diaris de major difusió de la província i en el Tauler d’Edictes de la Corporació. 
NOTIFICAR-LO personalment als interessats en l’expedient. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

13. – (20PL16822) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l’ampliació i rehabilitació de 
l’edifici situat al carrer Provença 324; promogut per la Fundació Jaume Bofill; 
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. 

14. – (20SD0137PO) APROVAR el “Projecte de rehabilitació de diferents blocs de nínxols 
(blocs 1321 a 1331) a l’agrupació 14 del Cementiri de Montjuïc, fase 5 del pla director 
2019” d’iniciativa municipal promogut per Cementiris de Barcelona, SA d’acord amb 
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP amb qualificació favorable amb 
condicions) de data 14 d’octubre de 2020 i amb l’informe d’Auditoria de juny de 2020 
que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb pressupost de 853.810,75 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit 
(IVA) inclòs 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. PUBLICAR el present acord el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i a la Gaseta Municipal. COMUNICAR el present acord a les direccions o àrees 
implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

15. – (20PL16791) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de l’ús i les condicions 
d’edificació de l’equipament privat situat al carrer d’Atenes 27 de Barcelona; 
promogut per Activa Parc de Les Aigües, SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un 
mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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16. – (18SD0199 PU) APROVAR el Projecte Modificat de la modificació del Projecte 
d’Urbanització del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, 
d’iniciativa municipal, promogut per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A (en 
endavant, BSAV), aprovat per acord de la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 
(publicat al BOPB de 18/09/2012), la qual modificació, relativa a la Separata 
corresponent als àmbits A i D (parcial), tenia per objecte el Projecte constructiu 
d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera Garcilaso i Berenguer de Palou entre els 
carrers de Costa Rica i Ferran Turné (PAU 1 parcial) i va ser aprovada per acord de la 
Comissió de Govern de 14 de març de 2019 (publicat al BOPB 1/04/2019), tot això a 
l'empara dels articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe 
Tècnic de la Direcció de l’Obra de 15 de desembre de 2020, de la Direcció d’Obres i 
Serveis de BSAV de 18 de gener de 2021 i amb l’Informe Jurídic de la Direcció de 
Serveis Tècnics Jurídics de 20 de gener de 2021, que figuren a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el 
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 5.492.291,99 euros el 21% 
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa 
ofertada per l’adjudicatari (4.596.935,80 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (895.356,19 euros 21% IVA inclòs) consistents a grans trets 
en: l’increment de mitjans per al seguiment arqueològic de l’excavació; la baixada de 
rendiments de dita excavació degut a la dispersió de les restes arqueològiques; el 
transport interior de terres dins de l’obra per baixada de rendiment en l’excavació; la 
densitat de residus de demolicions inferior a la prevista; l’excavació en zones amb una 
densitat molt elevada de serveis existents; la necessitat d’estrebar el 100% de les 
rases profundes; les modificacions vàries al projecte per a adaptar-lo a les propostes 
de diferents departaments municipals i companyies de serveis i, també, diversos 
elements de seguretat vial derivats de peticions de Guardia Urbana de l’Ajuntament 
de Barcelona; les quals modificacions representen el 19,48% d’increment sobre el 
contracte signat per l’adjudicatari i de l'11,59% de decrement sobre l’import del 
Pressupost d’Execució per Contracte aprovat definitivament per la Comissió de 
Govern en sessió del 14 de març del 2019 (6.212.046,95 euros 21% IVA inclòs). 
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels 
diaris de major circulació de la província. COMUNICAR-HO a les dependències 
interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (20g368) APROVAR, a l’empara de l’article 119.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 2 del 
Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i 
prolongació virtual del carrer Provençals de Barcelona, formalitzada per mitjà 
d'escriptura pública atorgada en 7 d’octubre de 2020 davant del Notari de l'Il·lustre 
Col·legi de Catalunya Sr. Gerard Conesa Martínez, sota el número 2.096 del seu 
Protocol. TRASLLADAR a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, la documentació que prescriu l'art. 192 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, als efectes de la 
inscripció de la Junta de Compensació en el Registre d'Entitats Urbanístiques 
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Col·laboradores. DESIGNAR com a representant d'aquesta Administració en l'òrgan 
rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de gestió urbanística de 
l'Institut Municipal d'Urbanisme, el Sr. Jaume Vidal i Pi. PUBLICAR aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de la 
Corporació. NOTIFICAR-LO personalment als interessats i DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

18. – (20SD00115PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la 
Carta Municipal de Barcelona, la modificació del Projecte d’Urbanització de l’àmbit 
qualificat com a 6b (Parcs i jardins urbans de nova creació) entre els carrers Cristòbal 
de Moura, Treball, Marroc i Agricultura (Districte d’activitats 22@bcn) que fou aprovat 
per acord de la Comissió de Govern municipal en sessió de 5 d’octubre de 2011 i que 
es troba inclòs en el Pla de Millora Urbana de les illes delimitades pels carrers abans 
referits, aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió 
d'1 de febrer de 2008 (publicat a efectes de la seva executivitat al BOPB de data 
25/02/2008 i a La Vanguardia de data 22/02/2008), d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte (amb classificació B) de 2 de novembre de 2020 que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de 
Compensació de l’àmbit, amb un pressupost de 674.797,68 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 en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR el 
present acord als interessants. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de gener de 2021

19. – (20PL16819) APROVAR inicialment,de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i 
residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, 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 
tres mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en 
sessió de 14 de novembre de 2019 (BOPB de 15 de novembre de 2019),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 les comunicacions prèvies d’inici 
d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de l’ús d’Habitatges d’Ús Turístic, 
regulades a l’article 4.1 de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral 
de l’administració ambiental de Barcelona (epígraf OMAIIAA 13/5 Habitatge d’ús 
turístic), així com les declaracions responsables d’obertura per a la instal·lació i/o 
ampliació d’aquesta activitat; PRORROGAR, així mateix, la suspensió de l’atorgament 
de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres 
destinades a la implantació d’Habitatges d’Ús Turístic; PRORROGAR, també, la 
suspensió de l’atorgament de les llicències per a la modificació d’ús dels edificis on es 
prevegi la implantació de nous habitatges d’ús turístic per destinar la totalitat de les 
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entitats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic i altres activitats compatibles (epígraf 
OMAIIAA 13/5.1 Edifici d’habitatges d’ús turístic); PRORROGAR, per altra banda, 
l’acord de suspensióacordat per la Comissió de Govern en sessió de data 24 d’agost de 
2020 (BOPB de 25 d’agost de 2020), pel que fa a l’atorgament de llicències i l’admissió 
de comunicacions prèvies i declaracions responsables d’inici d’activitats per a la 
instal·lació i/o ampliació de llars compartides; PRORROGAR, també, l’atorgament de 
llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres destinades 
a la implantació de la llar compartida; SUSPENDRE les comunicacions i altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a 
l’obertura, instal·lació o 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): 12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc 
estrelles; 12.36/c Hotel de quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e 
Hotel de dues estrelles; 12.36/f Hotel d’una estrella; 12.36/1b Hotel apartament de 
cinc estrelles; 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel 
apartament de tres estrelles; 12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f 
Hotel apartament d’una estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 12.36/2e Residència per a 
estudiants; 12.38/b Alberg juvenil; 12.57 Establiment d’apartament 
turístic;SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències de nova planta, gran 
rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i 
increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits 
vinculats a la instal·lació o ampliació d’aquestes activitats; EXCLOURE de la suspensió 
les llicències d’obres, els comunicats immediats o diferits i els comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes d’inici d’activitats presentades en vigència de 
l’informe previ regulat en el Manual Operatiu del PEUAT; EXCLOURE, així mateix, de la 
suspensió els comunicats i altres autoritzacions municipals connexes presentades 
abans de l’executivitat dels respectius acords de suspensió per a l’obertura, la 
instal·lació o l’ampliació d’activitats regulades per aquest pla, i els comunicats 
presentats per a l’exercici d’activitats vinculades a obres amb llicència concedida, 
comunicat admès o assabentat d’obres presentats abans de l’executivitat del present 
acord de suspensió; EXCLOURE, també, de la suspensió les llicències de nova planta, 
gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i 
increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits 
vinculats a la instal·lació o ampliació d’aquestes activitats presentades abans de 
l’executivitat dels present acord de suspensió; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió 
que es prorroga, d’una banda, i del que se suspèn, de l’altra, és el delimitat i grafiat en 
el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 
3 de l’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 
esmentats 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’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. 
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Acords de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2021

20. – (20210006) DESISTIR del procediment de licitació del contracte 20001709 que té per 
objecte Serveis de Manteniment i subministrament de les instal·lacions de regulació i 
control del Trànsit a les Rondes de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible, de conformitat amb l’article 152 de la LCSP, per l’existència d’errors no 
esmenables en la preparació del contracte, atès l’assenyalat en l’informe tècnic emès 
pel departament de Gestió de la Mobilitat que consta a l’expedient. ANUL·LAR 
l'autorització de la despesa de l’esmentat contracte núm. 20001709 per l’import total 
de 5.253.292,78 amb el desglossament següent un import net de 4.341.564,28 euros i 
import de l'IVA de 911.728,50 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 2.626.646,39 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. 
PUBLICAR aquest acord a la plataforma de serveis de contractació publica de la 
Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (20SD0047CO) FACULTAR al Sr. Albert Dalmau Miranda, en qualitat de Gerent de 
l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica per a la signatura, conjuntament 
amb la Il·lma. Janet Sanz Cid, en qualitat de Segona Tinenta d’Alcaldia i, en 
representació ambos de l’Ajuntament de Barcelona, del Conveni de Col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que 
té per objecte la redacció dels projecte constructius d’Arquitectura, instal·lacions i 
urbanització de l’Estació Intermodal de la Sagrera que fou aprovat per acord de la 
Comissió de Govern en sessió de 3 de desembre de 2020. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió d’Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat. 

22. – (20210059) IINICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de conservació i 
manteniment dels Edificis, Parcs i Monuments Històric Artístics de l'Ajuntament de 
Barcelona (2021- 2025), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. 
de contracte 21000372, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 10.600.000,00 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 10.512.396,70 
euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Lot 1-Park Güell, per un import de 
1.500.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Lot 2-Monuments, per un import de 
4.560.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Lot 3-Edificis, per un import de 
3.040.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Lot 4-Monestir de Pedralbes, per un 
import de 1.500.000,00 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 8.760.330,58 euros i import 
de l'IVA d'1.839.669,42 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 187.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 570.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 187.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 760.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 760.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 
1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 1.140.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 
0505, un import (IVA inclòs) de 1.140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 
570.000,00, euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un 
import (IVA inclòs) de 375.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 375.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22723/15221 0505, un import (IVA inclòs) de 187.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505; 
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 que estableix el PCAP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 

23. – (20170005P1) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006347-002 que té per objecte 
la Conservació i el manteniment del Park Güell, Lot 1, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF A60514643, per un període comprès des 
del 06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins la formalització dels contractes de l'expedient 
en tràmit 20210059, per un import total de 210.937,51 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 210.937,51 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 174.328,52 euros i import IVA de 
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36.608,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. 
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 

24. – (20170005P2) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006350-003 que té per objecte 
la Conservació i manteniment dels monuments, Lot 2, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF A60514643, per un període comprès des 
del 06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins la formalització dels contractes de l'expedient 
en tràmit 20210059, per un import total de 641.250,00 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 641.250,00 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 529.958,68 euros i import IVA de 
111.291,32 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22723/15221 0505. 
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 

25. – (20170005P3) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006356-002 que té per objecte 
la Conservació i el manteniment dels Edificis, Lot 3, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, adjudicat a l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL, amb NIF B62554035, per un període comprès 
des del 06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins l'entrada la formalització dels contractes 
de l'expedient en tràmit 20210059, per un import total de 427.500,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
427.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
353.305,79 euros i import IVA de 74.194,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505. 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 

26. – (20170005P4) ACORDAR la continuïtat del contracte 16006357-002 que té per objecte 
la Conservació i manteniment del Monestir de Pedralbes, Lot 4, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, 
adjudicat a l'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, amb NIF 
A60470127, per un període comprès des del 06.02.2021 fins el 05.11.2021, o fins la 
formalització dels contractes de l'expedient en tràmit 20210059, per un import total 
de 210.937,51 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
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import de 210.937,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 174.328,52 euros i import IVA de 36.608,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22723/15221 0505. 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 

Acords de la Comissió de Govern d’11 de febrer de 2021

27. – (20210016A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis d'informació 
mitjançant la figura dels informadors ambientals de la Gerència d'Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2021-2022, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 20003616, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 597.310,13 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'1.036.653,94 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 493.644,73 euros i import de l'IVA de 103.665,40 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 306.789,10 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un 
import (IVA inclòs) de 290.521,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. DECLARAR la improcedència 
de la revisió de preus amb motiu de l'article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

28. – (20144063LO1C) ACORDAR la continuïtat del contracte 15001694-006 que té per 
objecte el Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del 
trànsit a la ciutat de Barcelona - Lot 1, adjudicat a l'empresa "UTE Etra Bonal, SA y SICE 
SA-N3 UTE", amb NIF U66270208, per un període comprès des de l'1.03.2021 fins el 
30.11.2021, o fins l'entrada en vigor dels contractes de l'expedient en tràmit 
20210003, i per un import total de 2.280.790,29 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 2.280.790,29 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net d'1.884.950,65 euros i import IVA de 
395.839,64 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 
0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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29. – (20144063LO2C) ACORDAR la continuïtat del contracte 15001695-004 que té per 
objecte el Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del 
trànsit a la ciutat de Barcelona - Lot 2, adjudicat a l'empresa Kapsch Trafficcom 
Transportation, SA, amb NIF A78107349, per un període comprès des de l'1.03.2021 
fins el 30.11.2021, o fins l'entrada en vigor dels contractes de l'expedient en tràmit 
20210003, i per un import total d'1.928.615,79 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.928.615,79 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net d'1.593.897,35 euros i import IVA de 
334.718,44 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 
0504. 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. 

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

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sants-Montjuïc

1. – (20PL16770) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició 
volumètrica de les illes C i D del sector 10 de la La Marina del Prat Vermell; promogut 
per la Junta de Compensació del PMU del sector 10 de la modificació del PGM per a la 
transformació urbanística de La Marina de la Zona Franca; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

Intervenen els Srs. i les Sres.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls 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 i Barcelona pel canvi.

Districte de Gràcia

2. – (20PL16775) 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 Mare de Déu de Montserrat 5-11; promogut per l’Institut 
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). 
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Intervenen els Srs. i les Sres.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls 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 i Barcelona pel canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (01-2019CD09160) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la renovació de bany i cuina i les seves instal·lacions 
de fontaneria, al carrer Arc de Sant Ramon del Call, 1 Pis 1, i urbanísticament protegit 
(nivell de protecció B segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a la 
Sra. Antonia Sixto Amechazurra una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres, meritada pel comunicat diferit de 29 de març de 
2019 amb número 01-2019CD09160, per a la realització de les obres en un edifici 
catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, Arc de Sant Ramon del Call, 1, atès 
que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació amb 
l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost 
sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 168,00 euros, es redueix en 
un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 84,00 euros, quedant només 
obligat a pagar 84,00 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

4. – (01-2019CD08945) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres destinades a la substitució de paviments existents, redistribució d’aules, feines 
d’arranjament d’acabats interiors verticals i horitzontals, condicionament acústic de 
l’aula polivalent en aula de música, rehabilitació de fusteries interiors i tractament de 
la barana d’escales, i promogudes directament per una entitat de caràcter públic, al 
carrer Àngels 1. CONCEDIR a Consorci d'Educació de Barcelona, representat pel Sr. 
Juli Cortés Escoda, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 22 de març de 
2019 amb número 01-2019CD08945 per a la realització de les obres promogudes per 
una entitat de caràcter públic, el Consorci d'Educació de Barcelona, al carrer Àngels 1, 
atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1 A1.1 de l’esmentada Ordenança, en 
relació amb l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota 
de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 12.623,57 
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euros, es redueix en un 70%, la qual cosa representa una bonificació de 8.836,50 
euros, quedant només obligat a pagar 3.787,07 euros. DONAR TRASLLAT a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

5. – (01-2019CD39491) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents la reforma interior de l’habitatge 4t 2a, amb 
redistribució general, conservació de paviments amb interès patrimonial i 
manteniment de fusteries originals de l’habitatge, a l’avinguda Marquès de 
l’Argentera, 25 Pis 4 2, i urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a la Sra. Mònica Gómez de Juan 
una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i 
obres, meritada pel comunicat diferit de 24 d’octubre de 2019 amb número 01-
2019CD39491, per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local 
amb nivell de protecció B, a l’avinguda Marquès de l’Argentera, 25, atès que s’ajusta a 
l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de 
la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 608,07 euros, es redueix en un 
50%, la qual cosa representa una bonificació de 304,03 euros, quedant només obligat 
a pagar 304,04 euros per aquest concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

6. – (01-2019CD55779) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la substitució d’equips de climatització de l’hotel Neri, 
al carrer Sant Sever, 5, i urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2019. CONCEDIR a ANIMUA SA, representada pel 
Sr. Francesc Xavier Villanueva Álvarez, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 16 
de desembre de 2019 amb número 01-2019CD55779, per a la realització de les obres 
en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, al carrer Sant Sever, 5, 
atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació 
amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de 
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 5.940,35 euros, es 
redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 2.970,17 euros, 
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quedant només obligat a pagar 2.970,18 euros per aquest concepte. DONAR
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

7. – (01-2017CD07872) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres realitzades consistents en la restauració de les façanes d’un edifici situat en 
testera amb qualificació urbanística 12 i protegit amb nivell C, inclou mitjans auxiliars, 
a la Via Laietana 6 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017. 
CONCEDIR a CP Via Laietana 6, representada per la Sra. Gemma Rocha Martínez, una 
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, 
meritada pel comunicat diferit de 17 de febrer de 2017 amb número 01-2017CD07872 
per a la realització de les obres en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de 
protecció C, a Via Laietana 6, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B3 de 
l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. 
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que 
ascendeix a 686,75 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una 
bonificació de 240,36 euros, quedant només obligat a pagar 446,39 euros per aquest 
concepte. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

8. – (02-2018LL27671) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 
reforma consistents en la instal·lació d’infraestructures, d’ascensors, instal·lacions 
comuns i obres en zones comunitàries sense modificar la distribució, estructura o la 
façana, en la finca ubicada a l’adreça de la Rambla Catalunya 54 corresponent a 
l’edifici conegut com Casa Dolors Calm, emparades per la concessió de la llicència 
d’obres 02-2018LL27671 el 17 de juliol de 2019; CONCEDIR a la societat Florez-Mina, 
SA (A-59.981.696) la bonificació del 50% sobre la quota total de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades, al 
tractar-se d’una finca catalogada com a Bé d’interès Local amb nivell de protecció B 
segons la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català; CONCEDIR, també la bonificació 
del 90% en relació a la quota resultant del mateix impost, corresponent a la quantitat 
de 29.634,50 euros del pressupost, destinat a obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat; donat que les actuacions 
esmentades s’ajusten a allò establert en l’article 7.1.B2 i 7.3 de la Ordenança Fiscal 2.1 
de l’Ajuntament de Barcelona, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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Intervenen els Srs. i les Sres.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

9. – (02-2020CD12289) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
Obres de reforma interior en local sense afectar l’estructura de l’edifici, consistents en 
la substitució de l’ascensor amb canvi de maquinaria, cabina i portes, situat a l’interior 
de l’Edifici del Vagó, de l’Escola Industrial, ubicat al carrer Comte d’Urgell 187, 
emparades per l’admissió del Comunicat diferit d’obres 02-2020CD12289 el 8 de juny 
de 2020; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona (P-0.800.000-B) 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 els Srs. i les Sres.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

10. – (05-2020LL12106) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de restauració de les façanes de l’edifici unifamiliar ubicat al Camí de Cama-Sec 
número 5, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-
2020LL12106, 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 2020, CONCEDIR al Sr. Mark Timothy Jeffery, identificat amb NIF 
X2847388B, 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 els Srs. i les Sres.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA
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11. – (05-2020LL05822) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres realitzades a l’edifici ubicat al carrer Balmes 180, a l’empara de la llicència 
atorgada a l’expedient 05-2020LL05822, consistents en la rehabilitació del pati central 
i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2020, CONCEDIR a la 
Comunitat de propietaris de la finca del carrer Balmes 180, identificada amb NIF 
H59332924, la bonificació del 50% sol·licitada el 4 de febrer de 2020 respecte de la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de 
les obres de referència, atès que 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 “B”, 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 els Srs. i les Sres.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

12. – (06-2019CD15006) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de bonificació 
presentada el 14 de febrer de 2020 per la Sra. Ana Maria Rodríguez Ros, en 
representació de l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada, de bonificació del 65% 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres – que calculat sobre el 
pressupost inicial de l’obra segons autoliquidació presentada ascendeix a l’import de 
6.144,21 euros (sense aplicar cap bonificació) –, meritat per les obres realitzades a 
l’empara del Comunicat diferit núm. 06-2019CD15006, admès el 18 d’abril de 2019, 
per a la realització de les següents actuacions: (i) obres de reforma interior en locals 
(entitats sense ús d’habitatge) sense afectar l’estructura de l’edifici, en edificis 
catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits (O-2l-3b2), a l’emplaçament avinguda 
República Argentina, 16-18, atès que no es compleix el requisit establert a l’apartat 6 
de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal en la seva redacció vigent per a l’exercici 2019, al 
haver-se presentat la sol·licitud amb posterioritat a la finalització de les obres, segons 
certificat de final d’obres presentat per la interessada, firmat digitalment per 
l’arquitecta Sra. Núria Rello Rosanas el 15 de gener de 2020, en el que es fa constar 
que les obres es van finalitzar el 5 de desembre de 2019. DONAR TRASLLAT de la 
resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. NOTIFICAR la present 
resolució a la part interessada. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

13. – (06-2018LL25038) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres 
realitzades per l’Associació Catalana Desenvolupament Humà (ACIDH) a l’empara de la 
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llicència d’obres núm. 06-2018LL25038, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia 
el 28.06.2018, per a la realització de les següents actuacions: (i) Increment de sostre o 
volum en l’edifici sense intervenció global (1c-OMA); i (ii) instal·lació d’ascensors en 
l’interior de l’edifici (2d-OCD); projecte de reforma, ampliació i col·locació d’ascensor 
en edifici existent d’equipament, escola ACIDH, amb afectació puntual de l’estructura, 
segons projecte identificat amb IIT: ARQ-2018-1800001760P, i les modificacions fetes 
fins el 21.06.2018, al carrer Siracusa, 53, de conformitat amb l’article 7è apartat 1 de 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2018 reguladora de l’ICIO. CONCEDIR a l’Associació Catalana 
Desenvolupament Humà (ACIDH) una bonificació del 65% de la quota de l’Impost 
sobre construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres realitzades l’empara 
de la llicència d’obres núm. 06-2018LL25038, concedida pel Regidor del Districte de 
Gràcia el 28.06.2018, al carrer Siracusa, 53, essent l’import abonat per l’ICIO de 
4.188,04 euros (ja aplicada una bonificació del 65%) -calculat sobre el pressupost 
inicial de l’obra-, donat que es reuneixen les condicions previstes per l’article 7è 
apartat 1.A)A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció 
vigent per a l’exercici 2018, atès que les obres realitzades estan incloses en els 
supòsits previstos a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità (equipaments docents), executades en terrenys qualificats 
urbanísticament com d’equipament, i varen ser promogudes directament per una 
entitat sense ànim de lucre, l’Associació Catalana Desenvolupament Humà (ACIDH), 
declarada d’utilitat pública segons resolució del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya de 15 de setembre de 2009, i inscrita en el Registre de 
d’Associacions del Departament de Justícia amb el núm. 15.324 de la demarcació de 
Barcelona. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

14. – (08-2018LL34349) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 29 habitatges de protecció en 
règim general, als terrenys situats al carrer Pla dels Cirerers número 2-4 i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2019, CONCEDIR a Cohabitatge 
Cooperatiu Sostre Cívic, 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 5 de 
juliol de 2019 (exp.08-2018LL34349) 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 en 
règim de protecció pública de règim general destinades a la venda o per entitats sense 
ànim de lucre, adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i 
DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
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canvi. APROVADA

15. – (20170001LO1C) RATIFICAR el decret de l'alcaldia de 29 de gener de 2021 pel qual es 
va ACORDAR la continuïtat del contracte 16006080-007 que té per objecte Serveis de 
manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral Lot 1 
per un període comprès des de l'1.02.2021 fins l'1.11.2021 o fins que entri en vigor el 
nou contracte de servei de manteniment de paviments de les calçades i en els casos 
que sigui necessari, dels paviments de les voreres de la ciutat de Barcelona (2021-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible lot 1 (Expt 20210001- Cte 
20000680L01) en fase de resolució de recurs especial en matèria de contractació, 
adjudicat a l'empresa Sorigué Acsa Conservación Infraestructures, SA, amb NIF 
A85110294, per un import total de 1.780.337,31 euros amb el desglossament 
següent: un import net d'1.471.353,15 euros i import IVA de 308.984,16 euros amb 
tipus impositiu 21%, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import d'1.780.337,31 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 270.263,47 euros i import IVA de 56.755,33 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0605; un import net de 229.468,02 
euros i import IVA de 48.188,28 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15321 0604; un import net de 345.940,40 euros i import IVA 
de 72.647,49 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0603; un import net de 409.285,92 euros i import IVA de 85.950,04 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0602; un 
import net de 216.395,34 euros i import IVA de 45.443,02 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0601. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
que comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

Intervenen els Srs. i les Sres.: Arau,  Coronas, Vila , Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana i Barcelona pel canvi i l'abstenció de Junts per Catalunya, 
Ciutadans i Partit Popular. APROVADA

16. – (20170001LO2C) RATIFICAR el decret de l'alcaldia de 29 de gener de 2021 pel qual es 
va acordar la continuïtat del contracte 16006085-007 que té per objecte Serveis de 
manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral Lot 2 
per un període comprès des de l'1.02.2021 fins l'1.11.2021, o fins que entri en vigor el 
nou contracte de servei de manteniment de paviments de les calçades i en els casos 
que sigui necessari, dels paviments de les voreres de la ciutat de Barcelona (2021-
2024), amb mesures de contractació pública sostenible lot 2 (Expt 20210001- Cte 
20000680L02) en fase de resolució de recurs especial en matèria de contractació, 
adjudicat a l'empresa UTE Conservación Pavimentos Barcelona, amb NIF U87697967, 
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per un import total d'1.683.932,54 euros amb el desglossament següent: un import 
net d'1.391.679,78 euros i import IVA de 292.252,76 euros amb tipus impositiu 21%, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.683.932,54 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 418.423,53 euros i 
import IVA de 87.868,94 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0610; un import net de 323.831,33 euros i import IVA de 68.004,58 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0609; un 
import net de 221.181,38 euros i import IVA de 46.448,09 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0608; un import net de 234.796,98 
euros i import IVA de 49.307,37 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15321 0607; un import net de 193.446,56 euros i import IVA 
de 40.623,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0606. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

Intervenen els Srs. i les Sres.: Arau,  Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana i Barcelona pel canvi i l'abstenció de Junts per Catalunya, 
Ciutadans i Partit Popular. APROVADA

Districte de l'Eixample

17. – (18PL16621) APROVAR inicialment l’Addenda de modificació de l’Acord de 
Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada Família signat el 18 d’octubre de 2018 (ratificat per 
acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en sessió de 14 de novembre 
de 2018), la qual té per objecte regularitzar, com a conseqüència de l'impacte causat 
per la pandèmia de la COVID-19 en l'economia i en la mobilitat de les persones 
provocant una davallada important en el nombre de visitants al Temple, els 
pagaments de les contribucions de la Fundació a favor de l’Ajuntament de Barcelona 
per als anys 2020 i 2021 establertes a les Clàusules primera i tercera de l’esmentat 
Acord de col·laboració que s’originen com a conseqüència de l’afluència de visitants al 
Temple relatives al finançament del dèficit del transport públic i a la neteja, vigilància, 
agents cívics i altres anàlegs. SOTMETRE-LA al tràmit d’informació pública pel termini 
d’un mes de conformitat amb allò establert a l'article 104 del Decret 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i, DETERMINAR que, en 
el supòsit que no es presentin al·legacions en contra, s’entengui per definitivament 
aprovada un cop transcorregut el referit termini. NOTIFICAR el present acord a 
l’interessat als efectes corresponents. COMUNICAR el present acord a les Direccions 
de Serveis implicades en l’expedient. 

Intervenen els Srs. i les Sres.: Coronas, Vila , Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

Districte de Gràcia

18. – (19PL16746) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la millora urbanística i 
ambiental dels barris de Gràcia, d’iniciativa municipal; d’acord amb el contingut de 
l’informe conjunt 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 tres mesos; PRORROGAR, en l’àmbit 
assenyalat gràficament, l’acord de suspensió, adoptat per la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió de 10 de desembre de 2019 
(publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - BOPB de 13 de desembre de 
2019), 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 la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament de llicències 
d’obra nova i gran rehabilitació, els comunicats d’enderroc de construccions i les 
comunicacions d’actuacions en jardins i solars que impliquin tala d’arbrat, en l’àmbit 
corresponent a part del Districte de Gràcia; EXCLOURE de la suspensió les llicències i 
els comunicats que hagin estat presentats amb anterioritat a l’executivitat de l’acord 
de suspensió potestativa prèvia; 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 la publicació al BOPB de l’acord de suspensió 
potestativa prèvia; 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; PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació provisional. 

Intervenen els Srs. i la Sra.: Zañartu, Martí , Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i 
l'abstenció d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i 
Barcelona pel canvi. APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:



CCM 2/21 Ecologia2 22/26

19. – (M1923/1728) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
instar a la resta de grups municipals a: 1. Donar suport a la tasca dels operaris i 
operaries dels serveis municipals de neteja. 2. Rebutjar qualsevol ingerència política 
en la tasca i desenvolupament de les feines assignades al servei municipal de neteja. 
3. Protegir el dret a l’honor a la pròpia imatge de tots els operaris i operaries del 
servei municipal de neteja. 4. Rebutjar l’ús de polèmiques basades en noticies falses 
(fake news) amb fins electoralistes. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1728) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
instar a tots els grups municipals a: 1. Donar suport a la tasca dels operaris i operaries 
dels serveis municipals de neteja. 2. Rebutjar qualsevol ingerència política en la tasca 
i desenvolupament de les feines assignades al servei municipal de neteja. 3. Protegir 
el dret a l’honor a la pròpia imatge de tots els operaris i operaries del servei 
municipal de neteja. 4. Rebutjar l’ús de polèmiques basades en noticies falses (fake 
news) amb fins electoralistes. 

Intervenen els Srs. i les Sres.: Badia, Coronas, Vila , Corbacho, Ramírez, Valls i Bonet .

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Barcelona pel canvi, desfavorable d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i 
l'abstenció de Ciutadans i Partit Popular. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1723) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal impulsi els instruments urbanístics necessaris per tal de 
desafectar la Nau Bostik, faci les actuacions de desamiantació necessàries a l’edifici i 
es verifiqui la necessitat d’una possible descontaminació del sòl, per tal de garantir la 
seva continuïtat com a equipament cultural. 

Intervenen els Srs. i la Sra.: Coronas, Martí , Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/1709) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern a: - Aprovar amb caràcter d’urgència el projecte executiu de reforma de La
Rambla. - Licitar les obres de manera imminent i procedir a la seva execució de 
manera immediata.

Intervenen els Srs. i la Sra.: Martí , Coronas, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.
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Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya. APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/1705) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern Municipal presenti en el termini de dos mesos a aquesta comissió per 
al seu coneixement, un Pla de rehabilitació d'edificis per poder accedir a les ajudes 
europees i estatals i, així, finançar el programa de subvencions del Consorci de 
l'Habitatge a la rehabilitació d'edificis d'habitatges i oficines que inclogui, a més dels 
relatius al manteniment de l'edifici i la seva accessibilitat, l'eficiència energètica dels 
edificis, la instal·lació de sistemes de captació i producció d'energies verdes, la 
instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles i la instal·lació de sistemes de 
connectivitat.

Intervenen els Srs. i la Sra.: Corbacho, Baró;  Martí ,  Ramírez; Valls i Badia.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/1720) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Deixar sense efecte els canvis en la mobilitat dels laterals de Gran Via de les Corts 
Catalanes i Avinguda Diagonal que prohibeixen la circulació en línia recta per aquests 
carrils i imposen l’obligació de girar en determinades cruïlles. 

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

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i 
l'abstenció d'Esquerra Republicana. REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1732) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern municipal a presentar un informe abans de la propera reunió de la Comissió 
en relació a les actuacions urbanístiques i de mobilitat anomenades tàctiques que, de 
forma clara i concisa, inclogui: 1) La relació de totes les actuacions realitzades des de 
març de 2020 fins a la data. 2) La relació d’actuacions tàctiques previstes o pendents 
de realització. 3) El cost de totes les actuacions dels punts anteriors. 4) I la descripció 
de quines actuacions tàctiques es revertiran, i quan, i quines tenen vocació de 
permanència. 
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Intervenen els Srs. i les Sres.: Valls, Zañartu, Vila, Corbacho,  Ramírez i Sanz. 

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/1725) 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 Alarcón. 

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/1708) Insta al Govern municipal a que elabori en el termini de 3 mesos un 
estudi concloent que permeti aprovar, amb la participació de tots els grups 
municipals, un catàleg de protecció de cadascun dels arbres de la 
ciutat, patrimonialitzant així el verd de la ciutat. 

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

ACCEPTAT

27. – (M1923/1710) Instar el Govern municipal a: Treballar conjuntament amb TMB, 
perquè en un període màxim d’un mes presentar un pla (pressupost, calendari i 
fórmula administrativa) per dotar a la seva flota de combois de metro i autobusos, 
d’instal·lacions de ventilació forçada que posteriorment siguin tractades amb tubs 
ultraviolats i ionitzadors bipolars. La instal·lació d’aquesta tecnologia hauria 
d’efectuar-se de manera urgent, ja que produiria un doble efecte: la preservació de la 
salut de les persones, minimitzat el potencial contagi del coronavirus SARS-CoV-2 i la 
normalització a l’alça de la utilització de la xarxa de transport públic. 

Intervenen les Sres.: Vila i Alarcón.

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

28. – (M1923/1731) Que el Govern municipal disposi l'inici de les obres de reurbanització 
de La Rambla en el termini de 30 dies. 

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

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

29. – (M1923/1721) Quines condicions de finançament tindran els veïns i veïnes i en quins 
termes s’aplicarà el conveni que vol impulsar l’Institut Municipal d’Urbanisme per 
finançar les rehabilitacions de les finques afectades per diverses patologies, entre 
elles l’ aluminosi, al Sud-oest del Besòs-Maresme, i on s’ubicarà i quin paper 
desenvoluparà la Oficina que ho ha de centralitzar? 

     Intervenen les Sres.:  Baró i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

30. – (M1923/1707) Quant s'ha incrementat durant l'últim any el percentatge de recollida 
selectiva individualitzada a la ciutat de Barcelona? 

Intervenen els Srs.:  Corbacho i Badia. 

ES DÓNA PER TRACTADA

31. – (M1923/1706) Quin és el compromís i calendari de l'Ajuntament en relació amb 
l'execució de les obres de infraestructura ferroviària i d'urbanització de l'avinguda del 
Tibidabo, necessàries per a la recuperació del Tramvia Blau? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

32. – (M1923/1717) En quin estat es troba l’expedient urbanístic relatiu a la Casa Buenos 
Aires i quin és el cost definitiu que tindrà per als barcelonins? 

Intervenen els Srs.:  Ramírez i Badia. 
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ES DÓNA PER TRACTADA

33. – (M1923/1718) Quan està previst que el govern municipal iniciï les obres de reforma i 
ampliació de voreres al carrer Balmes, entre Plaça Joaquim Folguera i Plaça Molina? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

34. – (M1923/1730) Quins són els estudis previs encarregats en relació a la futura regulació 
municipal de les llars compartides i si ja han estat lliurats? En quin estat d’elaboració i 
tramitació es troba el projecte de regulació municipal? Quins aspectes abordarà i quin 
serà en línies generals el tractament que se’ls donar? Quan es començarà a compartir 
i debatre amb els grups municipals? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

35. – (M1923/1711) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 14 de 
desembre de 2020, amb el següent contingut: (M1923/1494) La Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: Instar el govern a: 1. Aprovar un pla 
d’actuació específic que vagi a càrrec de Foment de Ciutat. 2. A prendre les mesures 
oportunes per resoldre la situació del Pla Parcial del barri de les Planes que des de fa 
anys afecta una gran quantitat de veïns del barri. 3. Incorporar els pressupostos 
suficients al Pressupost 2021 per fer front a les inversions urgents als barris de la 
muntanya, amb especial èmfasi a les actuacions urbanístiques i d’accessibilitat 
pendents. 4. Potenciar l’Oficina de Collserola amb més recursos humans i materials, 
especialment pel que fa a les actuacions en l’àmbit de l’Ecologia Urbana. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,33 h. 
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