Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Sessió de 16 de març 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 març 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, David Escudé Rodríguez, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino
Corbacho Chaves i Oscar Ramírez Lara, assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan
Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents la Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya, i les Sres. Gemma Arau Ceballos, gerent d'Ecologia i Laia Grau
Balagueró, gerent d'Urbanisme.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucia
Martín González, Ernest Maragall i Mira, Eva Baró i Ramos, Elsa Artadi Vila i Manuel
Valls Galfetti.
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 16.07 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de
febrer de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S’APROVA.
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II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
1. –

(20210002) De la gerent municipal, de 21 de gener de 2021, que adjudica a IDP
Ingenieria i Arq. Ibèria, SL. el contracte relatiu a l'assistència tècnica per a la definició,
seguiment i control dels plans especials d'infraestructures de serveis urbans, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 119.865,60 euros (IVA inclòs).

2. –

(20210002) De la gerent municipal, de 21 de gener de 2021, que allibera la quantitat
de 21.735,82 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte
relatiu a l'assistència tècnica per a la definició, seguiment i control dels plans especials
d'infraestructures de serveis urbans adjudicat a IDP Ingenieria i Arq. Ibèria, SL., per als
exercicis 2021-2022.

3. –

(20210011) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que adjudica a EACOM,
Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges, SAU el contracte relatiu a la
direcció facultativa i manteniment dels sistemes de gestió del trànsit de les Rondes de
la ciutat de Barcelona (2020-2021), per als exercicis 2021-2022, i per un import de
193.592,02 euros (IVA inclòs).

4. –

(20210011) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que allibera la quantitat
de 24.764,99 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitaciódel contracte
relatiu a la direcció facultativa i manteniment dels sistemes de gestió del trànsit de les
Rondes de la ciutat de Barcelona (2020-2021) adjudicat a EACOM, Enginyers i
Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges, SAU, per als exercicis 2021-2022.

5. –

(20080060) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que reajusta l'anual·litat i
redistribució 2021 de les autoritzacions i/o disposicions aprovades, així com les
anul·lacions parcials de la part de la disposició de la despesa no obligada del contracte
dels serveis de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals de la ciutat
de Barcelona, entre la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els Districtes
d'Horta-Guinardó i de Nou Barris corresponents a la Zona Nord adjudicat a
CCORPORAC. CLD Servicios Urbanos Tratamiento Residuos, per a l'exercici 2021, i per
un import de 19.090.779,44 euros (IVA inclòs).

6. –

(20080060) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que reajusta l'anual·litat i
redistribució 2021 de les autoritzacions i/o disposicions aprovades, així com les
anul·lacions parcials de la part de la disposició de la despesa no obligada del contracte
dels serveis de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals de la ciutat
de Barcelona, entre la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els Districtes de
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Ciutat Vella, Eixample i Gràcia corresponents a la Zona Centre adjudicat a FCC Medio
Ambiente, SA., per a l'exercici 2021, i per un import de 68.525.347,42 euros (IVA
inclòs).
7. –

(20080060) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que reajusta l'anual·litat i
redistribució 2021 de les autoritzacions i/o disposicions aprovades, així com les
anul·lacions parcials de la part de la disposició de la despesa no obligada del contracte
dels serveis de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals de la ciutat
de Barcelona, entre la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els Districtes de
Sant Andreu i Sant Martí corresponents a la Zona Est adjudicat a Urbaser, SA., per a
l'exercici 2021, i per un import de 37.760.043,27 euros (IVA inclòs).

8. –

(20080060) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que reajusta l'anual·litat i
redistribució 2021 de les autoritzacions i/o disposicions aprovades, així com les
anul·lacions parcials de la part de la disposició de la despesa no obligada del contracte
dels serveis de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals de la ciutat
de Barcelona, entre la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i els Districtes de
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi corresponents a la Zona Oest adjudicat
a Cespa, SA., per a l'exercici 2021, i per un import de 40.246.126,66 euros (IVA inclòs).

9. –

(20200240) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 2 de febrer de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, autoritza la despesa i convoca la licitació
del contracte relatiu al servei de redacció dels projectes executius de les actuacions
d'adaptació dels túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes i instal·lacions associades a
la instrucció tècnica de túnels, lots 1 i 2, per als exercicis 2021-2022, i per un import
de 433.229,63 euros (IVA inclòs).

10. –

(20210010) De la gerent municipal, de 4 de febrer de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, autoritza la despesa i convoca la licitació del contracte
relatiu al servei de verificació i calibració d'instruments de control i mesura del soroll,
per als exercicis 2021-2024, i per un import de 79.772,88 euros (IVA inclòs).

11. –

(20150002) Del gerent d'Àrea de Mobilitat i Infraestructures, de 5 de febrer de 2021,
que cancel·la i/o retorna a UTE Tanques Barcelona la garantia definitiva d'import
51.033,06 euros constituïda per respondre del compliment de subministrament,
distribució i retirada de les tanques de protecció que s'utilitzen als actes públics que
es realitzen a la ciutat de Barcelona (2015-2016) i el foment de l'ocupació de persones
amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per a l'exercici 2021.

12. –

(20170001) De la segona tinenta d'alcaldia, de 8 de febrer de 2021, que acorda la
continuïtat del contracte relatiu als 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'1-2-21 fins a l'1-11-21 o fins que entri en vigor el nou contracte de servei de
manteniment de paviments adjudicat a Sorigué Acsa Conservación Infraestructuras,
SA., per un import d'1.780.337,31 euros (IVA inclòs).
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13. –

(20170001) De la segona tinenta d'alcaldia, de 8 de febrer de 2021, que acorda la
continuïtat del contracte relatiu als 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'1-2-21 fins a l'1-11-21 o fins que entri en vigor el nou contracte de servei de
manteniment de paviments adjudicat a UTE Conservación Pavimentos Barcelona, per
un import d'1.683.932,54 euros (IVA inclòs).

14. –

(20210058) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de febrer de 2021, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules, autoritza la despesa i convoca la licitació del
contracte relatiu a l'assistència tècnica i suport jurídic i logístic en la tramitació de
processos de gestió d'expedients sancionadors, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 136.612,92 euros (IVA inclòs).

15. –

(20180412) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 17 de febrer de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Distpublic Servicios Publicidad, SL. la garantia definitiva
d'import 4.132,23 euros constituïda per respondre del compliment de Serveis de
distribució de productes gràfics per al departament de Comunicació d'Ecologia
Urbana, per a l'exercici 2021.
Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021

16. –

(20210043A) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei d'operadors dels
túnels viaris de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 21000151, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.318.240,26
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 2.614.691,42 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 1.089.454,76
euros i import de l'IVA de 228.785,50 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 439.413,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22729/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 659.120,13 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22729/15331
0504, un import (IVA inclòs) de 219.706,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504; 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 amb motiu d'acord amb el PCAP. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

17. –

(20150650L1PR2) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2021 fins el
30.04.2022, el contracte 16001249-003 que té per objecte el Servei de Manteniment
de les fonts de beure i fonts naturals de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el
foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat
laboral, Lot 1, adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF A28541639,
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per un import total de 864.083,81 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 288.027,93 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 94.872,94 euros i import IVA de 9.487,29
amb tipus impositiu 10%, i un import net de 151.791,49 euros i import IVA de
31.876,21 amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
576.055,88 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
189.745,89 euros i import IVA de 18.974,59 amb tipus impositiu 10%, i un import net
de 303.582,97 euros i import IVA de 63.752,43 amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació
pressupostària D/22715/16111 0502. 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.
18. –

(20150650L2PR2) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2021 fins el
30.04.2022, el contracte 16001251-003 que té per objecte el Servei de Manteniment
de les fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona, excepte les incloses al lot 3 (20162020), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al
mercat laboral, Lot2, adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, amb NIF
A28541639,per un import total de 2.920.407,18 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 973.469,06 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 317.120,23 euros i import IVA de 31.712,02
amb tipus impositiu 10%, i un import net de 516.228,77 euros i import IVA de
108.408,04 amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació pressupostària D/22715/16111
0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
1.946.938,12 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
634.240,46 euros i import IVA de 63.424,05 amb tipus impositiu 10%, i un import net
d'1.032.457,53 euros i import IVA de 216.816,08 amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació
pressupostària D/22715/16111 0502. 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.

19. –

(20150650L3PR2) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2021 fins el
30.04.2022, el contracte 16001252-002 que té per objecte el Manteniment de les
fonts de Barcelona (2016-2020) - Manteniment de les fonts ornamentals de l'Eix Maria
Cristina-Font Màgica i de la muntanya de Montjuïc, i el foment de l'ocupació de
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persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, Lot 3, adjudicat a
l'empresa UTE MANTENIMENT FONTS BARCELONA II AQUAMBIENTE-ACSA, amb NIF
U66735481per un import total d'1.466.991,15 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 488.997,05 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 114.379,89 euros i import IVA de 11.437,99
amb tipus impositiu 10%, i un import net de 300.148,08 euros i import IVA de
63.031,10 amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació pressupostària D/22715/16111 0502,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
977.994,10 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
228.759,77 euros i import IVA de 22.875,98 amb tipus impositiu 10%, i un import net
de 600.296,16 euros i import IVA de 126.062,19 amb tipus impositiu 21%, a l'aplicació
pressupostària D/22715/16111 0502. 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
20. –

(20SD0113PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, la modificació del Projecte d’Urbanització del Polígon
d’Actuació del Pla de Millora Urbana per a la modificació del Pla Especial d’Ordenació
de l’àmbit delimitat pels carrers Salvador Mundí, Via Augusta i Hort de la Vila, al
Districte de Sarrià–Sant Gervasi, el qual fou aprovat definitivament per acord de la
Comissió de Govern municipal en sessió de data 18 de desembre de 2013 i, que es
troba inclòs en l'àmbit de planejament abans referit (aprovat pel Plenari del Consell
Municipal en sessió ordinària de 30 de novembre de 2007, publicat al BOPB en data
26 de desembre de 2007), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació
B) de data 22 d’octubre de 2020, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests
efectes es dóna per reproduït, promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit, amb
un pressupost de 630.107,60 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 a les parts
interessades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

21. –

(21PL16824) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PE Establiments de Concurrència
pública i altres activitats del Districte de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt;
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.
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22. –

(20SD00099PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la
Carta Municipal de Barcelona, el Projecte executiu d’Urbanització de l’àmbit qualificat
com a 6b (Parcs i jardins urbans de nova creació) entre els carrers Treball i Agricultura
inclòs en el “Pla de Millora Urbana de les illes delimitades pels carrers Cristòbal de
Moura, Pallars, Agricultura i Treball” que fou aprovat definitivament per acord del
Plenari del Consell Municipal en sessió de data 23 de març de 2007 (publicat a efectes
de la seva executivitat al BOPB de data 26/05/2007 i a La Vanguardia de data
28/05/2007), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de data
18 de setembre de 2020 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes
es dona per reproduït, promogut per la Udin, SL, Domasa SL Unipersonal i Inversiones
y Edificaciones Industriales, SL amb un pressupost de 673.207,31 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 diari dels de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO a
les parts interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

23. –

(20SD00123PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la
Carta Municipal de Barcelona, el Projecte d'Urbanització dels espais lliures del Pla de
Millora Urbana 22 @ de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Veneçuela,
Maresme i Puigcerdà, inclòs dins l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità
per a la renovació de les zones industrials del Poblenou–Districte d’activitats 22@bcn
aprovada definitivament per acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en
sessió de 27 de juliol de 2000 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de
data 7 d’octubre de 2000) promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit de
planejament abans referit d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació
B) de data 10 de novembre de 2020 que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 543.401,39 euros, el
21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb allò establert als
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 a les parts interessades. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2021

24. –

(20200011D) ADJUDICAR el contracte núm. 19004145, que té per objecte la 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. a la UTE TPF IM3 2021
amb NIF U42869057 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, amb una baixa del 18.5% i pel preu de
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414.604,08 euros IVA inclòs, dels quals 342.648,00 euros corresponen al preu net i
71.956,08 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 69.100,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412
0504; un import (IVA inclòs) de 345.503,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412 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 17.132,40 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. Roberto Rios. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
25. –

(20200011AN) ALLIBERAR la quantitat de 94.112,59 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19004145 que té per objecte la 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, el qual ha estat
adjudicat a la UTE TPF IM3 2021, amb NIF U42869057, i retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 15.685,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/13412 0504; un import (IVA inclòs) de 78.427,16 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13412
0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat

26. –

(20210003A2) APROVAR la modificació parcial del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el Plec de prescripcions Tècniques i altra documentació annexa del cte.
20001711, que té per objecte el servei de Manteniment i reparació de les
instal·lacions i els sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona durant el
període (2021-2023), amb mesures de contractació pública sostenible, d'acord amb el
que estableix la Resolució 403/2020 (recurs N-2020-227) del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic de data 16 de desembre de 2020 i d'acord amb l'informe
tècnic d'esmenes que obra a l'expedient, en el sentit de que, en la clàusula 7.B s'inclou
la frase " Opcionalment la classificació a aplicar serà: Grup P - Subgrup 1 - Categoria
5". A la mateixa clàusula 7. B s'afegeix (...) principals serveis o treballs realitzats en els
darrers cinc anys, individualment o en UTE (...). A la clàusula 10 punts 1.1.2 i 1.1.3 es
modifiquen els quadres de valoració i s'inclouen aclariments a aquesta. Així mateix i
d'acord amb la resolució 402/2020 (recurs N-2020-226) de 16 de desembre 2020 i
l'esmentat informe tècnic, es modifica la clàusula 27 del PCAP en el sentit d'eliminar
(...) "o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment" (...). Finalment i
tal i com consta en el mateix informe tècnic inclòs en l'expedient, s'introdueix una
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esmena per error material a les pàgines 37 i 88 en el PPT, substituint "bombetes
incandescents" per "bombetes". MANTENIR la resta d'extrems continguts en la
licitació de l'esmentat contracte aprovat en data 17 de juliol de 2020. RETROTRAURE
les actuacions dutes a terme amb posterioritat a la convocatòria de la licitació i, en
conseqüència, CONVOCAR de nou la licitació per a la seva adjudicació. DONAR
COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
27. –

(20PL16814) DENEGAR 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), relativa al Pla de
Millora Urbana de l’actuació de rehabilitació de les finques situades a la Gran Via de
Les Corts Catalanes núm. 638 i 640; atesa l’existència de motius determinants de la
seva denegació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i DONARNE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

28. –

(21PL16826) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’equipament
públic d’allotjament dotacional, situat a l’Av. Carrilet 22-24; promogut per l’Institut
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB); 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.

29. –

(12g57) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i
l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de
la Unitat d'Actuació per a la reordenació del carrer Indústria en el tram comprés entre
els carrers de Felip II i Avinguda Meridiana per un import de 486.278,23 euros, iva
exclòs. El compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació preveia unes
càrregues urbanístiques per import de 498.167,19 euros, iva exclòs. En execució del
projecte de reparcel·lació esmentat s’ha requerit i cobrat 419.758,63 euros, abans
d’IVA. Existeix un saldo pendent de requerir per valor de 66.549,60 euros, iva exclòs,
d’acord amb el document del compte de liquidació definitiu incorporat en l’expedient.
SOL·LICITAR el Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de l'afectació de les
finques de resultat al saldo del Compte de Liquidació Provisional del Projecte de
Reparcel·lació referenciat. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en un dels diaris de major circulació de la província; NOTIFICAR-LO personalment als
interessats, i DONAR-NE compte a la Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat.

30. –

(21PL16828) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació
dels equipaments docents situats a la Via de Barcino 90, al districte de Sant Andreu;
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; EXPOSAR-LO al
públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
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31. –

(185/17 Lot 2) PRORROGAR el lot 2 del contracte 17001342, relatiu al Servei
acolliment llarga estada de l’Acord Marc que té per objecte la
designació/homologació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius
contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a
dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així com designar les entitats
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han
estat homologades les següents entitats: Fundació Surt, amb NIF G64404213,
Associació Lligam, amb NIF G60688157, Associació In Via, amb NIF G64980501,
Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i Filles de la Caritat, amb NIF
R5800615F pel període comprès des del 12 de març de 2021 fins el 24 d’octubre de
2021, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR
a les entitats homologades d’aquesta resolució. REQUERIR les entitats homologades
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció
de la notificació de la present pròrroga. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

32. –

(185/17 Lot 3) PRORROGAR el lot 3 del contracte 17001342, relatiu al Servei
d’acolliment en fase d’autonomia de l’Acord Marc que té per objecte la
designació/homologació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius
contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a
dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així com designar les entitats
homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han
estat homologades les següents entitats: Associació Prohabitatge, amb NIF
G61964102, Associació Provivienda, amb NIF G79408696, Fundació IPSS, amb NIF
G64836059, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i Filles de la Caritat, amb
NIF R5800615F, pel període comprès des del 12 de març de 2021 fins el 24 d’octubre
de 2021, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta resolució. REQUERIR les entitats
homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació de la present pròrroga. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 4 de març de 2021

33. –

(21XC0015) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de Barcelona, en el marc del
desenvolupament dels programes Superilla Barcelona i Protegim les escoles, de
conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i
institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa plurianual per un import total màxim de 120.405,86 euros, a
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb NIF P0800258F, per fer front
a les despeses derivades de l’esmentat conveni, a raó d’una quantitat màxima de
59.459,69 euros per l’exercici 2021, i 60.946,17 euros per l’exercici 2022, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària D/46406/15141 dels pressupostos dels exercicis 2021 i 2022
de la Gerència de l’Arquitecte en Cap. La consignació queda subordinada al crèdit que
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per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL
2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR el Gerent
Arquitecte en Cap, Xavier Matilla Ayala, per la signatura del conveni i la formalització
de tots aquells actes que siguin necessaris per la seva execució; i DONAR COMPTE
d’aquest acord a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
34. –

(08gu35) ACCEPTAR el desistiment del procediment de tramitació i aprovació
definitiva del “Projecte de regularització de les finques situades en l’illa número 1 del
Sector B delimitada pels carrers 3, 4, E i D del Polígon Industrial de la Zona Franca”,
formulat el 10 de desembre de 2020 pel Secretari General del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, en qualitat d’entitat propietària registral de les finques de
l’àmbit, i promotor del projecte esmentat; i, en aquest sentit, DECLARAR finalitzat el
procediment, a l’empara de l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. DONAR-NE
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

35. –

(08gu36) ACCEPTAR el desistiment del procediment de tramitació i aprovació
definitiva del “Projecte de regularització de les finques situades en l’illa número 2 del
Sector B delimitada pels carrers 3, 4, C i D del Polígon Industrial de la Zona Franca”,
formulat en data 10 de desembre de 2.020 pel Secretari General del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, en qualitat d’entitat propietària registral de les finques de
l’àmbit, i promotor del projecte esmentat; i, en aquest sentit, DECLARAR finalitzat el
procediment, a l’empara de l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. DONAR-NE
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

36. –

(08gu38) ACCEPTAR el desistiment del procediment de tramitació i aprovació
definitiva del “Projecte de regularització de les finques situades en l’illa número 4 del
Sector B delimitada pels carrers 3, 4, A i B del Polígon Industrial de la Zona Franca”,
formulat el 10 de desembre de 2020 pel Secretari General del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, en qualitat d’entitat propietària registral de les finques de
l’àmbit, i promotor del projecte esmentat; i, en aquest sentit, DECLARAR finalitzat el
procediment, a l’empara de l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. DONAR-NE
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

37. –

(21SD0023PO) APROVAR inicialment el Projecte Executiu de control d’accessos i de
l’eix monumental del Park Güell, d’iniciativa municipal, a instància de Barcelona de
Serveis Municipals, SA d’acord amb els informes tècnics emesos amb qualificació B,
favorable, de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de data 4 de febrer de 2019 i de
la Direcció de Patrimoni i de Memòria Historia i Patrimoni de 20 de febrer i 29 de maig
de 2019 respectivament i amb l’Auditoria del projecte de data 6 de març de 2019 que
consten degudament incorporats a l’expedient, amb un pressupost d’execució
d’1.239.719,23 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el
que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. SOTMETRE'L a
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia
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següent al de la seva publicació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació
de la Província, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions.
COMUNICAR aquests acord a les direccions implicades en el present procediment.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern d’11 de març de 2021
38. –

(20200243A) INICIAR l'expedient per a la contractació de Redacció del projecte
executiu de millora, execució de la remodelació i posterior manteniment de dos
ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte d'Horta-Guinardó, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 20001089, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 685.392,39 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 626.440,00
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 566.440,00 euros i import de l'IVA de 118.952,39
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 47.238,27 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504, un
import (IVA inclòs) de 212.718,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504, un import (IVA inclòs) de 425.436,08
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/63324/15131 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de
preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

39. –

(21XF0203C) AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de despesa per un import d'1.411.534,21
euros amb càrrec al pressupost 2021 i a la partida 0502 D/22120 16511, a favor
d'Energia XXI Comercializadora de Referencia SLU, amb NIF B82846825, en concepte
de 2021 consum llum tarifes (TUR) Enllumenat Públic, seguint les indicacions de
l'informe de 5 de febrer de 2021 de la Cap del Departament d'Enllumenat, que consta
a l'expedient.

40. –

(21PL16833) SUSPENDRE en l’àmbit de les parcel·les grafiades en el plànol de
suspensió, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions
de l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes
de motivació s’incorpora a aquest acord, 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 1.1.6. Especialistes alimentaris. Plats preparats; EC 2.1.
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Autoserveis; EC 3.1.1. Botigues de conveniència; EC 3.2. Comerç alimentari amb
degustació; SUSPENDRE, també, 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; 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; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la
finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un planejament d’establiments
de pública concurrència i altres activitats en el marc del Programa Superilles a
l’Eixample; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol
de suspensió que figura en 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 de
l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a
comptar des de la publicació al BOPB d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en
el Butlletí de la Província de Barcelona.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. –

(M1923/1828) Que comparegui la responsable del Govern municipal per tal d’explicar
les accions en matèria d’urbanisme que pensen emprendre davant el fenomen
creixent de la implantació de les anomenades “cuines fantasma” o Dark kitchens en
zones residencials de la nostra ciutat en contigüitat amb els habitatges.
ES DÓNA PER TRACTADA
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. –

(20190001L01D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L01, que té per objecte els Serveis de recollida
de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (20192027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 zona centre (Districtes
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Municipals de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia), a FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF
A28541639, amb una baixa sobre els preus unitaris de l’1,80%, 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 930.710.626,48
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 846.100.569,53
euros corresponen al preu net i 84.610.056,95 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502; un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs)
de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs)
de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502. CONDICIONAR la seva realització a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 42.305.028,48 euros. FORMALITZAR el contracte
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per
part de l'adjudicatari 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 el Sr. Carles Vázquez González-Román, director de serveis
de neteja i gestió de residus.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de
Ciutadans i Partit Popular.
3. –

(20190001L02D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els Serveis de recollida de residus
municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb
mesures de contractació pública sostenible, Lot 2 zona oest (Districtes Municipals de
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi), contracte núm. 18000780L02, l’oferta
presentada per l’empresa Ute Intgra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio
Romero Polo, SAU, Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a
l’informe tècnic, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR
l’esmentat contracte a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de
Residuos, SL, amb NIF B08173411, amb una baixa sobre els preus unitaris del 7,88%,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
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proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un
import màxim de 568.743.360,56 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris
ofertats, dels quals 517.039.418,69 euros corresponen al preu net i 51.703.941,87
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un
import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, i un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 25.851.970,93 euros.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 el Sr. Carles Vázquez GonzálezRomán, director de serveis de neteja i gestió de residus.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de
Ciutadans i Partit Popular.
4. –

(20190001L03D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els Serveis de recollida de residus
municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb
mesures de contractació pública sostenible, Lot 3 zona nord (Districtes Municipals
d’Horta-Guinardó i Nou Barris), contracte núm. 18000780L03, l’oferta presentada per
l’empresa Ute Intgra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio Romero Polo, SAU,
Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a l’informe tècnic, de 19 de
febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR l’esmentat contracte a
Valoriza Servicios Medio Ambientales, SA, amb NIF A28760692, amb una baixa sobre
els preus unitaris del 7,51%, 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 415.418.645,44 euros IVA inclòs i d'acord
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 377.653.314,04 euros corresponen al preu
net i 37.765.331,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
CCM 3/21 Ecologia2

15/26

l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
18.882.665,70 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 el Sr. Carles Vázquez González-Román, director de serveis de neteja i gestió
de residus.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de
Ciutadans i Partit Popular.
5. –

(20190001L04D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L04, que té per objecte els Serveis de recollida
de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (20192027), amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 4 zona centre (Districtes
Municipals de Sant Andreu i Sant Martí), a Urbaser, SA, amb NIF A79524054, amb una
baixa sobre els preus unitaris del 3,58%, 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 541.722.660,96 euros IVA inclòs i
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 492.475.146,32 euros corresponen
al preu net i 49.247.514,64 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació
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pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
24.623.757,32 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 el
Sr. Carles Vázquez González-Román, director de serveis de neteja i gestió de residus.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de
Ciutadans i Partit Popular.
6. –

(CO 2021-03/05 ) APROVAR inicialment, com a ens consorciat, l’acord adoptat per
l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la
sessió de 10 de desembre de 2020, relatiu a la modificació dels seus estatuts, amb
l’objecte d’incloure l’EMD Valldoreix al citat Consorci com a membre de ple dret, de
conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.1.a) dels
vigents estatuts de l’entitat. SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de
30 dies, des de la publicació de l'anunci d'aprovació inicial. SOL·LICITAR a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a
l’execució de l’anterior acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la
seva publicitat, la qual cosa implica que l’anunci d’aprovació de la modificació
estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós
que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i
substitueixi el que ha de publicar separadament l'Ajuntament de Barcelona. TENIR per
aprovada definitivament 'esmentada modificació dels Estatuts, en el cas que no es
presentin al·legacions ni reclamacions en el termini d'informació pública.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular.
Districte de Sants-Montjuïc

7. –

(20PL16793) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 delimitat a la MpPGM de
La Marina del Prat Vermell; promogut per Calagran SAU; amb les modificacions
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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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
8. –

(19PL16744) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la
carrer Brusi 94-100 per a la implantació d’habitatges de lloguer social; promogut per
la Comunitat Evangèlica de parla Alemanya; 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular.

9. –

(20PL16817) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de regulació de l’equipament situat
al carrer Alfons XII cantonada amb carrer Madrazo; promogut per Josel SLU.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular, contrari d'Esquerra Republicana
i l'abstenció de Junts per Catalunya.
Districte d'Horta-Guinardó

10. –

(20PL16761) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de
Millora Urbana per a l’ordenació del sector 08 “Manxa-Santuari”; promogut per
Global Service 2005, SL; atesa l’existència de motius determinants d’acord amb
l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat
amb l’article 95 de la Llei 39/2915, 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 a realitzar les
activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es
declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i
NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
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Partit Popular.
Districte de Sant Martí
11. –

(19PL16750) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sòls qualificats de 22@T del
Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc,
Treball i parcel·la del carrer Marroc 98-108; promogut per Pere Quart, SL; amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe
de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes
de motivació s'incorpora a aquest acord.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular i l'abstenció
d'Esquerra Republicana.

12. –

(20PL16762) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla
Especial per a la delimitació d’una superfície de venda superior a 2.500 m2, al centre
comercial Diagonal Mar; promogut per Diagonal Mar Propco 1, SL; atesa l’existència
de motius determinants d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, 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 a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas
que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de
les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular.

13. –

(20PL16786) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, 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 UPF; promogut per la Universitat Pompeu Fabra; 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.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular.
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IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
14. –

(10-15-LL65940 - 10-16-LL40594) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les
obres de rehabilitació integral de la Nau Can Picó, ubicada al carrer Pere IV 58-60,
incloses totes les actuacions emparades per les llicències d’obres majors tramitades
amb números d’expedient 10-15-LL65940 i 10-16-LL40594; CONCEDIR a la societat
cooperativa Biciclot SCCL la bonificació del 65% sobre la quota total de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que recaigui sobre les obres esmentades, ja que
es compleixen els requisits de l’article 7.1 A) A1 de l’OF 2.1. en tant que les obres es
realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments (7a) i en
un equipament comunitari dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR
TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular. APROVADA

15. –

(10-2018CD11051) DECLARAR que les obres consistents en ‘“reforma de l’edifici
ubicat al carrer Zamora 54-68 que afecta parcialment l’estructura, sense canvi de l’ús
principal”, objectes de la comunicació d’obres 10-2018CD11051 no reuneixen els
requisits necessaris per a que els sigui atorgada la bonificació sobre l’Impost de
Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança
Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no s’executen en terreny qualificat
urbanísticament com d’equipament, i consegüentment, DENEGAR a l’associació
Médicos sin Fronteras la concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR TRASLLAT
d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts
per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
APROVADA

16. –

(10-2020LL23446) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de
restauració de la xemeneia ubicada al carrer Cristobal de Moura 113X, emparades per
la llicència d’obres majors 10-2020LL23446 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 28/12/2020; CONCEDIR a la Junta de Compensació del P.M.U de la illa
delimitada pers carrers Cristobal de Moura, Treball, Marroc i Agricultura la bonificació
del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que
resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal
2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un element urbanísticament protegit
amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular. APROVADA
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17. –

(10-2020LL40614) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal l’actuació en
terrat comunitari per a la instal·lació de suports per reordenació d’aparells d’aire
condicionat, a realitzar en l’edifici ubicat al carrer Castella 1-3, emparades per la
llicència d’obres majors 10-2020LL40614 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 09/12/2020; CONCEDIR a la comunitat de propietaris del carrer Castella
1-3, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un
edifici urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular. APROVADA
Districte de Ciutat Vella

18. –

(1BC 2018/121) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la
Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 44.563.976,90 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; SOTMETRE’L a informació pública, durant un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents; COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de
Defensa; i SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització,
que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular. APROVADA
Districte de l'Eixample

19. –

(2BC 2018/011) APROVAR Definitivament el Projecte executiu d’urbanització Av.
Diagonal FASE1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic
del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import de 34.847.179,80 euros, el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC); APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de
pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Mitja Tensió i
de Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els
convenis; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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(BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana i desfavorable de Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit
Popular. APROVADA
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
20. –

(M1923/1827) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el Govern municipal impulsi un Pla Especial Urbanístic per a la regulació de les
activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i botigues de conveniència al
barri del Carmel, posant especial èmfasi en els entorns de la Plaça Pastrana amb
l’objectiu d’evitar la concentració d’activitats i promoure’n el seu decreixement, per
tal de poder reduir comportaments incívics a la via pública que generin molèsties al
veïnat.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i l'abstenció de Partit
Popular.
APROVADA
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. –

(M1923/1833) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1- Davant dels problemes que provoquen els usos inadequats del Parc de les Tres
Xemeneies, i que han estat reiteradament denunciats per les entitats veïnals i de
comerciants del barri del Poble-sec, es procedeixi al tancament nocturn del Parc per
evitar la degradació urbanística de l'espai i prevenir-ne usos inadequats. 2- Acordar
amb la propietat dels edificis de l'antiga seu de FECSA/ENDESA una revisió de la clau
urbanística que permeti l'obtenció de la llicència corresponent per a la reforma dels
edificis amb aquells usos que permetin reactivar i regenerar l'espai. 3- Que l'acord
incorpori el compromís de la propietat amb la reforma del Parc de les Tres Xemeneies
i la cessió d’un equipament per a usos veïnals i comunitaris, així com la possibilitat de
la construcció d'habitatge de lloguer assequible.
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular i desfavorable
de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana.
REBUTJADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:
22. –

(M1923/1836) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
acorda:Que el Govern municipal presenti a aquesta Comissió per el seu coneixement,
en el termini màxim de dos mesos, un informe sobre la comercialitzadora Barcelona
Energia que inclogui el nombre d'abonats, tarifes, costos de la compra d'energia neta i
de la certificació de la CNMC, balanç anual i finançament públic que rep, així com la
viabilitat econòmica de l'empresa.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular.
APROVADA
Del Grup Municipal Partit Popular:

23. –

(M1923/1838) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Elaborar un pla de xoc de neteja i manteniment per al barri del Poble Sec que
reverteixi la situació actual de degradació de l’espai públic.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular.
APROVADA
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

24. –

(M1923/1840) Instem al Govern municipal a, fent els canvis necessaris, modifiqui la
seva decisió de la Comissió de Govern del passat 29 de gener, i presenti una regulació
raonable i consensuada amb el sector sobre les llars compartides en els sentit de
permetre-la, establint unes condicions d’acord amb el Decret de la Generalitat
NO TRACTADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. –

(M1923/1829) Que el Govern municipal es comprometi a establir un calendari, tant
per a l’aprovació del Pla Estratègic del Rec Comtal com per a les actuacions que
aquest contempla.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
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26. –

(M1923/1832) Que el govern municipal iniciï, en el termini d’un mes, un procés per a
la regulació del fenomen anomenat “cuines fantasma”, amb la participació dels grups
municipals i altres actors socials, veïnals i econòmics de la ciutat, que tingui en compte
la lògica dels usos i l’homogeneïtat de l’urbanisme, les necessitats de mobilitat de
l’activitat, la gestió dels residus, així com l’impacte de l’emissió de fums i pudors sobre
l’entorn i altres usos, com el residencial, tot garantint els estàndards de sanitat i salut
pública.
ES DÓNA PER TRACTAT

27. –

(M1923/1831) Que el govern municipal detalli el pressupost destinat al manteniment i
la neteja de les intervencions “d’urbanisme tàctic” realitzades. També quin serà el
pressupost de manteniment i neteja, així com els recursos humans de BCN Neta i de
Parcs i Jardins destinats a les properes mesures recentment anunciades i relacionades
amb la implementació de la Súperilla.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:

28. –

(M1923/1837) Que es procedeixi a retirar de forma immediata el carril per a vianants
de Via Laietana i es restauri a la seva situació actual fins que es procedeixi a la reforma
d’aquest carrer.
NO ACCEPTAT
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

29. –

(M1923/1810) Instem al Govern Municipal a: 1) Crear un Grup de Treball mixt públicprivat, integrat per empreses i professionals del sector de l’automoció i la tecnologia i
el Govern Municipal i els grups municipals, per començar a dissenyar ja la mobilitat
autònoma, pública i privada, de persones i mercaderies, de la ciutat. 2) A que, en tot
cas, se’ns informi, per exemple, mitjançat una sessió informativa als grups municipals,
de la situació actual i dels plans del Govern Municipal sobre la mobilitat autònoma. 3)
Que, en tot cas, es doni la deguda prioritat i s’accelerin els plans i programes de
mobilitat autònoma.
NO TRACTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

30. –

(M1923/1826) Quins passos i accions pensa prendre el Govern municipal per tal donar
compliment a la sentència judicial del TSJC sobre l’actuació en l’edifici patrimonial de
La Rotonda?
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ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Ciutadans:
31. –

(M1923/1834) Quines gestions s'estan realitzant des del Govern municipal per a
implementar la T-Mobilitat i quan entrarà en servei a la ciutat de Barcelona?
ES DÓNA PER TRACTADA

32. –

(M1923/1835) Quines actuacions es realitzaran a la Via Laietana per a revertir les
intervencions d'"Urbanismes tàctic" realitzades durant els primers mesos de
pandèmia i en quina situació resta la remodelació prevista i el seu calendari?
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:

33. –

(M1923/1839) Quin és el model de servei de patinets elèctrics compartits d’aquest
govern municipal per a la ciutat de Barcelona?
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

34. –

(M1923/1809) Modificarà i revertirà el Govern municipal els girs obligatoris dels
laterals de Diagonal i Gran Via, d’acord amb la decisió del Consell Plenari del Districte
de l’Eixample?
NO TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

35. –

(M1923/1830) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec
aprovat a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 20 d’octubre de 2020
(M1923/1290), amb el següent contingut: Liderar la transició de la utilització de
bosses de plàstic per a la recollida de femtes canines, cap a unitats biodegradables o
compostables. Per això haurà de informar, conscienciar i incentivar als barcelonins
propietaris de gossos, tot desenvolupant accions que promoguin un canvi el més
accelerat possible.
ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,39 h.

Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Joan Caparros
Hernandez
Data :2021.04.16 11:02:38
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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