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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 17 de maig de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 17 de maig de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell. Hi assisteixen les 
Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, Laia 
Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino 
Corbacho Chaves, Óscar Ramírez Lara, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena 
Barceló Verea, assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que 
actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Ima. Sra. Francina Vila i Valls, regidora del grup municipal 
Junts per Catalunya,  les Sres. Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme, i Sonia Frias 
Rollón, gerent d'Ecologia Urbana, i els Srs. Frederic Ximeno Roca, gerent de Medi 
Ambient i Serveis Urbans, Javier Matilla Ayala, Arquitecte en Cap, Manuel Valdés 
López, gerent de Mobilitat i Infraestructures.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 16.03 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 19 d'abril de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20210199) De la gerent municipal, de 8 d'abril de 2022, que adjudica a Ingenieros 
Emetres, SLP el contracte relatiu als serveis de direcció facultativa, coordinació de 
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seguretat i salut i assistència tècnica del contracte de serveis de reparació, substitució 
i millora d'instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 153.241,66 euros (IVA inclòs). 

2. – (20200007) De la gerent municipal, de 8 d'abril de 2022, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa per un import de 12.107,45 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al servei de manteniment preventiu i correctiu en la modalitat "tot risc" de la 
Plataforma de Telecontrol de l'Ajuntament de Barcelona, que inclou tots els elements 
de comunicacions (switch, routers), així com servidors, sistema d'emmagatzematge 
(NAS), sistemes operatius, sistema de virtualització, Plataforma Wonderware instal·lat 
al CPD (Centre de Processament de Dades) de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a 
Elecnor Servicios y Proyectos, SA, amb càrrec a l'exercici 2022. 

3. – (20220152) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 29 d'abril de 2022, que adjudica 
a Estategias de Movilidad Sostenible el contracte relatiu a l'assistència tècnicjurídica 
en matèria de mobilitat, principalment per la tramitació de la modificació de 
l'Ordenança de circulació, actualització del manual de senyalització, estudi de la 
classificació de vehicles, aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, per als exercicis 2022-
2023, i per un import de 16.940,00 euros (IVA inclòs). 

4. – (20220088) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 29 d'abril de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu als serveis d'instal·lació, manteniment i retirada dels equips de la 
Xarxa de Monitorització del Soroll de Barcelona 2022-2023, per als exercicis 2022-
2023, i per un pressupost base de licitació de 24.684,00 euros (IVA inclòs). 

5. – (20160375) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 2 de maig de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Firtec SAU la garantia definitiva d'import 13.250,00 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de 
reparació integral de les juntes a Barcelona (2016-2017), amb càrrec a l'exercici 2022. 

6. – (20200066) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 2 de maig de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a UTE MCrit sl-CPS Infraestructuras Mobilidad y Medio la garantia 
definitiva d'import 3.686,87 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu al servei de redacció d'un protocol de gestió del trànsit, davant 
d'incidències en els túnels de les rondes de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2022. 

7. – (20190129) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 2 de maig de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Eacom Enginyers i Arquitectes Consultors la garantia definitiva 
d'import 4.999,50 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu a la redacció del projecte de migració dels sistemes de telecomandament 
actuals existents a 23 recintes tècnics de les rondes de Barcelona, a la plataforma de
gestió en temps real de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del projecte europeu 
INMAB, amb càrrec a l'exercici 2022. 

8. – (20200003) De la gerent municipal, de 4 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 13.07.2022 fins al 12.07.2024, el contracte relatiu al servei 
d'assistència tècnica per a l'avaluació econòmica de l'adaptació de la xarxa de bus de 



3/26
CCM 5/22 Ecologia2

la ciutat als objectius del PMU 2019-2024, per a la gerència adjunta de Mobilitat i 
Infraestructures, adjudicat a Momentum Gabinet d'Enginyeria, SL, per als exercicis 
2022-2024, i per un import de 261.435,82 euros (IVA inclòs). 

9. – (20220050) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 6 de maig de 2022, que 
adjudica a Asfaltos y Construcciones, Elsan, SA el contracte relatiu al servei de retirada 
de les terres provinents d'arrossegaments que envaeixen voreres i calçades, 
dificultant la mobilitat a la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 500.000,00 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2022

10. – (20220049A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de manteniment de 
les escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats situats a l’espai públic 
2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible.", amb núm. de contracte 
22000130, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 4.426.398,84 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 8.779.634,06 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 
3.658.180,86 euros i import de l'IVA de 768.217,98 euros i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) d'1.198.816,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22721/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 2.213.199,42 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 
0504, un import (IVA inclòs) d'1.014.383,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22721/15331 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 de l'art. 103 de la LCSP. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

11. – (20220125A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei d'incorporació del 
funcionament reversible a demanda dels usuaris en diverses escales mecàniques 
situades a l'espai públic (2023), amb mesures de contractació pública sostenible, 
finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de conformitat 
amb l'establert al Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre", amb núm. de 
contracte 22001048, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 622.288,12 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 514.287,70 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 514.287,70 euros i import de 
l'IVA de 108.000,42 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 622.288,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63324/15131 0504; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
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corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

12. – (20220012D) ADJUDICAR el contracte núm. 21004092, que té per objecte 
"l'Assistència tècnica per l'explotació dels sistemes de control centralitzat de 
l'enllumenat públic, la gestió energètica dels consums elèctrics de les instal·lacions i 
l'assessorament i seguiment de noves tecnologies (2022-2024)" a la UTE BCN NEXT 
amb NIF U09925736 (formada per les empreses SAWATCO IBÉRICA, SL NIF B-
39.709.969 i ARMARIOS ELÉCTRICOS, SA NIF A-08.589.533) 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 10,14%, pel preu de 324.535,20 euros IVA inclòs, dels quals 268.210,91 
euros corresponen al preu net i 56.324,29 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 87.894,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 162.267,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 74.372,65 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 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 
13.410,55 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 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. José Conesa. ALLIBERAR la quantitat 
de 36.602,15 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 9.913,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 18.301,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 8.387,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

13. – (20180097M2) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
18000619-004 que té per objecte "Serveis d'estructures vials i espais urbans singulars 
de la ciutat de Barcelona (2018-2020) amb mesures de contractació pública 
sostenible", adjudicat a l'empresa UTE MANTENIMENT ESTRUCTURES VIALS B, amb 
NIF U88147517, per un import màxim de 148.993,70 euros (IVA inclòs), d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 148.993,70 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
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pressupost amb el desglossament següent: un import net de 123.135,29 euros i 
import IVA de 25.858,41 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15331 0504. FIXAR en 6.156,76 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
de d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

14. – (5BC2021/078) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a la Via 
Augusta, entre el carrer de Laforja i el carrer de Ganduxer, al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona, 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 2.143.622,72 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); 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; 
TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions 
en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la 
necessitat d'introduir modificacions en el projecte. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

15. – (22SD0059PU) APROVAR l’actualització del Projecte executiu d’urbanització de l’espai 
interior de l’illa situada entre els carrers Bolívia, Fluvià, Pere IV i el recinte fabril de "La 
Escocesa" (Districte22@Bcn), aprovat definitivament per acord de la Comissió de 
Govern en sessió de 10 de juny de 2015 i promogut per la Junta de Compensació del 
Sector 1 del Pla de Millora Urbana de la illa ”La Escocesa” del Poblenou, amb un 
Informe Tècnic d’Avantprojecte de qualificació B de 17 de febrer 2022, que figura a 
l’expedient administratiu i que es dona per reproduït, i amb un pressupost (PCA) 
d'1.067.762,09 euros (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, per tal d’adequar-lo als nous criteris de disseny establerts per la 
Modificació del PGM del 22@ de 25 de febrer de 2022- àmbit on es troba inclòs. 
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 
interessats i COMUNICAR-HO a les dependències municipals interessades en aquest 
procediment. DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

16. – (10BC2021/088) APROVAR inicialment el Projecte executiu de carril bici al carrer de 
Badajoz entre el Passeig Marítim del Bogatell i l'Avinguda Diagonal i al carrer de la 
Independència entre l'Avinguda Meridiana i el carrer de Sant Antoni Maria Claret, al 
Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe 
Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dóna per reproduït, per un import de 3.096.339,91 euros, el 21% de l'impost del valor 
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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); 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; 
TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions 
en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la 
necessitat d'introduir modificacions en el projecte. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 28 d'abril de 2022

17. – (20220017M) RETROTREURE les actuacions de l'expedient 20220017 relatiu a la 
licitació del contracte 21004225, que té per objecte el "Subministrament i servei 
d'ampliació del sistema per a la monitorització i el control d'infraccions des del punt 
de vista mediambiental dels vehicles que circulin per l'interior de la zona qualificada 
com de baixes emissions a la ciutat de Barcelona (2022-2023), amb mesures de 
contractació pública sostenible" d'acord amb els articles 122.1 i 124 de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic i APROVAR la modificació de les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte aprovats per la Comissió de Govern 
el 17 de març de 2022, d'acord amb l'assenyalat per l'informe tècnic de 20 d'abril de 
2022 que s'incorpora a l'expedient. AMPLIAR l'autorització de despesa de l'esmentat 
contracte, per un import de 14.275,61 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 14.275,61 euros a l'aplicació pressupostària D/60715/17211 
0504. ATORGAR un nou termini de presentació d'ofertes de 30 dies naturals, a 
comptar des de la publicació dels documents modificats a la Plataforma de 
Contractació. PUBLICAR aquesta modificació al DOUE i a la Plataforma electrònica de 
contractes de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

18. – (20220017A1N) ALLIBERAR l'autorització de la despesa del contracte 21004225 que té 
per objecte el "Subministrament i servei d'ampliació del sistema per a la 
monitorització i el control d'infraccions des del punt de vista mediambiental dels 
vehicles que circulin per l'interior de la zona qualificada com de baixes emissions a la 
ciutat de Barcelona (2022-2023), amb mesures de contractació pública sostenible", 
per un import de 333,64 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 333,64 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60715/17211 
0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat 

19. – (20220019D) ADJUDICAR el contracte núm. 21004227, que té per objecte "Serveis de 
lloguer de material d'infraestructures així com d'equips d'audiovisuals i il·luminació 
per actes organitzats per la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència 
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d'Àrea d'Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible" a INICIATIVES EVENTS SL amb NIF B64709363 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 21% sobre el quadre de preus unitaris, per un import màxim de 448.898,99 
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 370.990,90 euros 
corresponen al preu net i 77.908,09 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 74.068,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/15016 0500; un import (IVA inclòs) de 224.449,49 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 
0500; un import (IVA inclòs) de 150.381,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0500. 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 18.549,54 euros i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Ester López Rodriguez. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

20. – (22SD0042P) APROVAR definitivament el “Projecte constructiu de la infraestructura 
de l’estació de recàrrega elèctrica per a autobusos (EREA), de la línia V15, a la parada 
del Passeig Joan de Borbó número 101”, promogut per Transports Metropolitans de
Barcelona, per un import d’1.162.192,40 euros, el 21% de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 19 de gener 
de 2022 amb classificació B, i amb l’informe d’auditoria de 10 de febrer de 2022 que 
consten a l’expedient i que es donen per reproduïts, de conformitat amb l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler d’Edictes Municipal. 
NOTIFICAR el present acord a la part interessada i COMUNICAR-LO a les direccions o 
àrees implicades. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

21. – (22SD0038PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització dels sòls de cessió amb 
qualificació 6b inclosos al Sector 2 de la MPGM per la transformació urbanística de la 
Marina del Prat Vermell” al Districte de Sants-Montjuïc, inclòs dins l’àmbit del Pla de 
millora urbana del Sector 2 delimitat a la MpPGM de la Marina del Prat Vermell, que 
fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 
data 26 de març de 2021 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOPB de 
06/04/2021), promogut per la Junta de Compensació del Sector 2 de la Marina de la 
Zona Franca, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 
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24/01/2022 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduït, amb un pressupost d'1.036.130,70 euros, el 21% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
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 implicades i COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

22. – (22PL16895) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic del Pavelló Poliesportiu l’Illa al barri 
de Les Corts; 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. 

23. – (22PL16898) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
del mercat de l’Abaceria, situat a la Travessera de Gràcia 186, al Districte de Gràcia; 
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. 

24. – (21PL16885) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació del subsòl per a l’aparcament i dipòsit municipal soterrat al carrer de Thous; 
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. 

25. – (06PC1278-22@R1-) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la modificació dels estatuts de la 
Junta de Compensació del subsector 11 del Pla de Millora Urbana per a la reforma 
interior del sector Llull Pujades Ponent, corresponent al canvi de domicili social, 
aprovada en data 2 de juny de 2021, en Assemblea General Ordinària. COMUNICAR la 
modificació dels Estatuts al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, 
dependent de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Tauler d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de més 
difusió de la província; NOTIFICAR-LO aquest acord individualment a tots els 
interessats, i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

26. – (22SD0053PU) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització de l’àmbit qualificat com a 6b 
(Parcs i jardins urbans de nova creació) conformat per l’illa Pere IV, Maresme, 



9/26
CCM 5/22 Ecologia2

Paraguai i Puigcerdà (Districte d’activitats 22@bcn), inclòs dins l’àmbit del Pla de 
Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del 
Sector Perú-Pere IV, que fou aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 29 de març de 2019 (publicat als efectes de la seva executivitat 
al BOPB de data 15/05/2019), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb 
classificació B) de 29 d’octubre de 2021 que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació de 
l’àmbit referit, amb un pressupost de 612.608,87 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes durant el qual 
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de 
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més 
circulació de la província. NOTIFICAR el present acord als interessants i COMUNICAR-
LO a les dependències municipals interessades. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

27. – (20PL16771) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la 
rehabilitació i ampliació de l’edifici industrial “La Favorita”, situat al carrer Roc 
Boronat 47-53 i carrer Llull 143; promogut pel Sr. Joan Ignasi Casanovas-Permanyer 
Planadecursach; 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. 

28. – (22Pl16896) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del CAP Besòs, 
situat al carrer Alfons el Magnànim 57 i 59-59 B, al Districte de Sant Martí; d’iniciativa 
municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2022

29. – (20180594M) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
18004380-003 que té per objecte "Serveis de distribució i retirada de tanques per a 
actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació 
pública sostenible", adjudicat a l'empresa PROSEÑAL, SL, amb NIF B59720987, per un 
import màxim de 54.215,79 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 54.215,79 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 44.806,44 euros i import IVA de 9.409,35 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22719/15321 0504. FIXAR 
en 2.240,32 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de d'Administració d'Ecologia 
Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
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recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

30. – (22XC0072) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per objecte l’execució de les obres 
de construcció dels murs i pilars corresponents a la Primera Fase del Projecte executiu 
del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Rambla Prim d’aquesta ciutat, d’iniciativa 
municipal, promogut per Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el qual fou aprovat 
definitivament per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió 
del dia 12 de desembre de 2018, amb un pressupost de 43.965.775,82 euros, el 21% 
de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un 
import de 15.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
D/74491/16111 (Actuació P.10.7021.01) del pressupost municipal de l’any 2022 a 
favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, amb NIF A63198451, per fer front a les 
despeses derivades del conveni. FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona, Il·lma. Janet Sanz Cid, per a la signatura del present 
conveni i dels actes que se'n derivin; DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

31. – (21PL16833) ACORDAR ampliar el termini d'exposició pública del Pla especial de 
regulació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres 
activitats del districte de l'Eixample, aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en 
sessió de 3 de març de 2022, fins al dia 9 de juny de 2022; d'acord amb l'informe de la 
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a 
efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2022

32. – (20220124A) INICIAR l'expedient que té per objecte el "Contracte d'actuacions de 
reparació, substitució i millora d'elements de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona 
amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22001046, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d'1.000.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 991.735,54 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 826.446,28 
euros i import de l'IVA de 173.553,72 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 250.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 500.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15331 
0504, un import (IVA inclòs) de 250.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15331 0504; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la 
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improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'article 103 LCSP. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

33. – (20210198D) ADJUDICAR el contracte núm. 21001930, que té per objecte "Mixt 
subministrament i instal·lació de noves cruïlles semaforitzades en vies de la xarxa 
bàsica de mobilitat i desinstal·lació de la semaforització en cruïlles existents en zones 
pacificades a la ciutat de Barcelona, per tal de millorar la seguretat viària en els seus 
entorns, amb mesures de contractació pública sostenible." a KAPSCH TRAFFICCOM 
TRANSPORTATION SA amb NIF A78107349 de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim 
d'1.200.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, amb una 
baixa del 47,30% sobre els preus unitaris de sortida, dels quals 991.735,54 euros 
corresponen al preu net i 208.264,46 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 400.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 
0504; un import (IVA inclòs) de 400.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 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 49.586,78 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 el Sr. Roberto Rios de Dios, Tècnic de la 
Direcció de Mobilitat. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/3839) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal, per tal 
d’explicar les condicions del conveni signat amb la promotora Conren-Tramway per la 
transformació de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, en els termes en què es va aprovar 
en la proposició (M1923/1965) presentada pel grup municipal d’ERC el 20 d’abril del 
2021 a la Comissió d’Ecologia, Urbana, Infraestructures i Mobilitat. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (22PIJ004NT) APROVAR l’Acord d’implantació de la relació de llocs de treball, per a 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, subscrit en el 22 de juliol de 2020 i 
aplicat efectivament des del mes d’octubre de 2020. RATIFICAR els efectes produïts 
per l’acord des de l’aprovació per part del Comitè d’empresa i l’Institut, que es va 
efectuar 22 de juliol de 2020. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

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

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

3. – (21XC0375) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’establiment del calendari anual 
d’aportacions al sistema de finançament metropolità i el programa de col·laboració en 
l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 
Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR en favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb NIF P0800258F, la quantitat de 109.278.427,83 euros, en concepte de 
transferències corrents corresponents a les aportacions de l’Ajuntament al sistema de 
finançament metropolità, en compliment del conveni de col·laboració a què fa 
referència el punt primer, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46404/943110703 o 
aquella que correspongui en exercicis futurs, precisant que en el conveni consten 
també els imports, ja consignats i obligats, corresponents a l’execució del conveni de 
31 de maig de 2017, següents: i) l’import de 12.000.000 euros corresponent a 
l’exercici 2020, i ii) l’import de 12.000.000 euros corresponent a l’exercici 2021. 
ESTABLIR el següent calendari de pagaments anuals: 1) Exercici 2022: 42.639.213,91 
euros; 2) Exercici 2023: 42.639.213,92 euros; 3) Exercici 2024: 12.000.000,00 euros; 
4) Exercici 2025: 12.000.000,00 euros. PRECISAR que l’aprovació de la despesa 
d’exercicis futurs dels acords anteriors resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades 
d'aquest acord. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni i 
Cuadrado, per a la signatura d'aquest conveni. FACULTAR la Comissió de Govern 
municipal per al desenvolupament del Programa de col·laboració en l’àmbit de l’espai 
públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona 2021-2023, 
que figura com a annex al conveni. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. TRAMETRE una còpia d’aquest acord i del conveni aprovat a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions 
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Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. TRAMETRE una còpia 
compulsada del conveni signat a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 
el Parlament del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
procediment administratiu de Catalunya, en redacció donada per la Llei 16/2015. 
PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i la signatura del conveni al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text a la Gaseta Municipal. 

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

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

4. – (20PL16809) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el 
sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona; d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

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

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

5. – (21PL16874) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla Especial Urbanístic per l'establiment de 
la titularitat pública i ajust de l'ordenació de l'equipament situat als carrers Papin 21-
23 i 25 i Miquel Àngel 54 i 56 al districte de Sants-Montjuïc; promoguda per l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

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

6. – (0186-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: -
1 Unitat de Araucaria columnaris: ubicada davant de la Clínica Sagrada Família al 
carrer Torras i Pujalt núm. 1, barri de Sant Gervasi – Districte Sarrià-Sant Gervasi. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

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

7. – (0189-01-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: -
1 exemplar de Cupressus macrocarpa, ubicat al IES Pau Claris al passeig de Lluís 
Companys núm. 18 al districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

8. – (0190-02-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 2 unitats de 
Phoenix canariensis: ubicades al pati de l’escola Santa Anna al carrer Bailèn núm. 53-
59, del districte de l’Eixample. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

9. – (0214-04-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 exemplar 
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de Ficus carica, ubicat al Solar Taquígraf Serra, Montnegre, Entença i Ecuador, al 
districte de Les Corts. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

10. – (0215-01-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 exemplar 
de Ficus Carica ubicat al carrer Verdaguer i Callís, núm. 12, al districte de Ciutat Vella. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

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

11. – (0216-03-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 2 Unitats de 
Jacaranda mimosifolia: ubicades als Jardins de Miramar del districte Sants-Montjuïc. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

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

12. – (0217-05-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 20 Unitats 
de Platanus × hispanica: ubicades al Camí del Pantà de Vallvidrera del districte Sarrià-
Sant Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

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



16/26
CCM 5/22 Ecologia2

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

13. – (0218-01-21) APROVAR la incorporació al Cataleg d'arbres d'interés local de 
l'Ajuntament, per tal d'assegurar la protecció deis exemplars següents: -1 Unitat de 
Platanus x hispanica: ubicada al Parc de la Ciutadella, entre el llac i el recinte del zoo 
del districte Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

14. – (0219-09-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Schinus molle: ubicada als Jardins de Jaume Ferran i Clua (Pg. Maragall amb Cr. 
Garcilaso) del districte Sant Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

15. – (0220-03-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Washingtonia robusta: ubicada al carrer Jocs Florals, núm. 12 del districte Sants-
Montuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

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

16. – (0221-05-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Ceratonia siliqua: ubicada al Parc del Castell de l'Oreneta del districte Sarrià-Sant 
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Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

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

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

17. – (22SD0028NT) APROVAR inicialment la modificació de l'Ordenança d’ús de les vies i els 
espais públics de Barcelona per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i 
d’utilitzar altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona. 
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
podrà ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta Municipal i 
al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats.

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

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

APROVADA

18. – (21SD0367RE) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament del Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat. SOTMETRE’L a informació pública per a la presentació 
d’al·legacions per un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
PUBLICAR-LO també a la Gaseta Municipal i en el web de l'Ajuntament. 

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

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

APROVADA
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19. – (22XC0091) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a 
l’any 2022 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de 
l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR I 
DISPOSAR a favor de l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ – Consorci per a la 
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, amb 
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament 
de Barcelona per a l’any 2022 per un import de 169.033.290,31 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària D/46701/44111 del pressupost de l'any 2022, pel 
finançament del servei de transport públic per a l’any 2022, d’acord amb aquest 
conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR la gerent d’Ecologia 
Urbana per la signatura del conveni, per l’adopció dels actes que se’n derivin i per 
efectuar les actuacions en matèria de gestió econòmica derivades d’aquest acord; 
NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest 
acord i el conveni aprovat de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de procediment administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

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

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

APROVADA

20. – (02-2018LL34511) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació i ampliació de l’última planta (6à) de la Casa Oller a la Gran Via 
de les Corts Catalanes, número 658 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2019, CONCEDIR a IRE RE GRAN VIA, SLU la bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, en data 11 de febrer de 2019 (exp. 02-2018LL34511) a la part amb protecció; 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es 
tracte d’una obra inclosa a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg del Districte de Ciutat Vella amb nivell B; i DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

RETIRADA

21. – (07-2020CD26510) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona, i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Ignasi Domènech Vives, la 
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, atès 
que, s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant que 
les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis o 
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locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona. DONAR-NE trasllat 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

22. – (07-2020CD26519) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Alejandro Martínez Bueno, 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, 
atès que, s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en 
tant que les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en
edificis o locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona. 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

23. – (10-2022CI08767) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres de reforma interior amb afectació puntual d’estructura i de 
façanes a realitzar en el Centre d’Assistència Primària ubicat al carrer Ramon Turró 
337-339 a l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 10-
2022-CI08767; CONCEDIR a l’Institut Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta 
procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat 
d’equipaments (7b) i en un equipament d’assistència sanitària dels inclosos a l’article 
212 b) de les NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez i 
Barceló.

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

APROVADA

Districte de Ciutat Vella

24. – (1BC2018/121) ESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 24 de gener de 
2022 per la senyora MARIA CRISTINA MARTÍNEZ MUÑIZ, obrant en nom i 
representació de INTERPARKING HISPANIA, SA, contra l’acord adoptat per la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, en 
sessió de 14 de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprovava definitivament el 
Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, d’acord amb l’informe que als efectes de motivació s’incorpora a la present 
resolució, i que aclareix que la solució en l’espai públic exterior i per a l’adequació 
interior de l’aparcament s’haurà de definir i resoldre en el corresponent projecte 
específic d’adaptació d’aquest espai. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 

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

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

APROVADA

Districte de Sant Martí

25. – (21SD0249PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu de construcció de planta soterrada amb 
ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a 
l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Vilena, Ramon Trias Fargas, Wellington i 
avinguda Icària”, àmbit inclòs en el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic 
Mercat del Peix) definides en la Modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, situat al solar de l’antic Mercat del Peix, d’iniciativa 
municipal, promogut Barcelona Serveis Municipals SA, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (amb classificació B, favorable amb observacions o condicions d'execució 
d'obra) de 21 de gener 2022 i amb l’informe d’Auditoria de febrer de 2022 que figuren 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 27.303.041,10 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò establert a l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en el Tauler d’Edictes Municipal. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. 

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

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

APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/3842) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
- Obrir al barri i a la ciutat l’antiga presó Model com a equipament municipal, dotant-
lo d’un programa d’usos (p.e. esportius, culturals i comunitaris) provisionals, que 
garanteixin un ús regular i no esporàdic de la Model, amb l’objectiu d’intensificar 
l’aprofitament dels seus espais per part d’entitats i ciutadania, mentre no s’iniciï la 
seva transformació urbanística de manera definitiva, aturada els darrers 5 anys, tal i 
com aprovà per unanimitat el Consell plenari del Districte de l’Eixample. - L’enderroc 
dels murs de l’antiga presó als carrers Provença i Rosselló, per tal de crear dues noves 
places que ajudin a generar espai públic de qualitat. - Agilitzar la transformació 
urbanística de la Model amb la presentació, abans de finalitzar el present mandat, 
dels projectes executius dels respectius equipaments previstos, tal i com es va 
comprometre el Govern municipal a finals de 2020. 

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/3862) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern realitzi, tot just aprovat el Reglament de Participació, una Consultada 
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Ciutadana a tota la ciutat de Barcelona, en relació a l’execució del Programa Eixos 
Verds – Superilla Barcelona, i que conseqüentment, no s’adjudiquin les obres fins a 
saber-ne el resultat. 

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

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

28. – (M1923/3830) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat sol·licita 
al Govern Municipal a instar el Govern de la Generalitat que procedeixi a la instal·lació 
a la zona del Fòrum d'una nova estació de vigilància de la qualitat de l'aire i del 
mesurament dels contaminants atmosfèrics que inclogui, a més del NO2 i les 
partícules en suspensió, l'òxid de sofre, l'ozó i els metalls pesants.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3830) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
sol·licita al Govern Municipal iniciar els tràmits necessaris per a la instal·lació a la 
zona del Fòrum d'una nova estació de vigilància de la qualitat de l'aire i del 
mesurament dels contaminants atmosfèrics que inclogui, a més del NO2 i les 
partícules en suspensió, l'òxid de sofre, l'ozó i els metalls pesants.

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

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

29. – (M1923/3857) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta a 
que el govern municipal aprovi i presenti en el termini de 15 dies una instrucció 
aclaridora de l’abast de l’article 26.2 del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’Allotjament Turístic (PEUAT) sobre la transmissibilitat de les llicències 
atorgades amb anterioritat a la seva darrera aprovació. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Sanz, Baró, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez i Barceló.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

30. – (M1923/3844) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a que presenti al setembre un informe als grups municipals on 
s’expliqui el funcionament de la implementació del nou contracte de neteja en els 
districtes on s’ha implementat. 

Tractada conjuntament amb els punts núm. 32 i 39 de l’ordre del dia.

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

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

APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

31. – (M1923/3838) Que el Govern municipal dugui a terme campanyes de civisme i 
divulgació del nostre patrimoni; estableixi un protocol d’actuació per tal de restaurar 
els elements i edificis patrimonials afectats per actes vandàlics, com són pintades i 
grafitis; que s’adeqüi als criteris de conservació; i que aquestes actuacions es duguin a 
terme per professionals qualificats per aquesta tasca. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

32. – (M1923/3860) Que el Govern Municipal presenti en el termini d’un més i en aquesta 
comissió un informe per escrit on s’avaluï el funcionament dels actuals contenidors i 
on es detalli una relació exhaustiva del número total de contenidors renovats per 
tipologia (orgànica, envasos, paper, vidre) comparant-t’ho amb les xifres dels 
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contenidor de l’anterior contracte de neteja, indicant, també per tipologia, quants 
d’aquests han estat canviats d’ubicació. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3860) Que el Govern Municipal presenti en el termini dos mesos i en 
aquesta comissió un informe per escrit on s’avaluï el funcionament dels actuals 
contenidors i on es detalli una relació exhaustiva del número total de contenidors 
renovats per tipologia (orgànica, envasos, paper, vidre) comparant-t’ho amb les 
xifres dels contenidor de l’anterior contracte de neteja, indicant, també per 
tipologia, quants d’aquests han estat canviats d’ubicació. 

Tractament conjunt amb els punts núm. 30 i 39 de l’ordre del dia.

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

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Ciutadans:

33. – (M1923/3833) Que el Govern Municipal acceleri els treballs per suprimir la doble 
direccionalitat dels carrils bici als carrers Diputació, Urgell i Calàbria.

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

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

34. – (M1923/3848) Instem el Govern Municipal a netejar de manera immediata les 
pintades que es troben a l’església de Santa Tecla. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Sanz.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

35. – (M1923/3841) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació a les darreres 
dades d’evolució de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona? 

Intervenen els Srs.: Zañartu i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

36. – (M1923/3861) Quins és el capteniment del Govern davant els nombrosos 
contenciosos administratius que han estat presentats per part de particulars i afectats 
de la ciutat en relació al PEUAT (10 contenciosos) i a les actuacions de Via Laietana (5 
contenciosos), i com pensa actuar en cas que prosperin. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

37. – (M1923/3832) Com es pretén regular la presència del bicitaxi a la ciutat des de la 
regidoria de mobilitat?

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

38. – (M1923/3858) Quins espais públics i platges de la ciutat estaran controlats mitjançant 
la tecnologia dels drons i com es garantiran els drets i les dades personals dels 
barcelonins? 

El Sr. Ramírez s’ha hagut d’absentar a les 19:00 hores i ha demanat que es contesti per 
escrit.

ES DÓNA PER TRACTADA

39. – (M1923/3859) Quines mesures correctores aplicarà el govern municipal davant els 
problemes derivats del desplegament de la nova contracta de neteja i la reducció de 
contenidors de la fracció “Rebuig” que genera greus problemes d’acumulació 
d’escombraries als carrers de la ciutat? 

Tractada conjuntament amb els punts núm.  30 i 32 de l’ordre del dia.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

40. – (M1923/3840) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició amb número de 
registre (M1923/1827), atesa a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat, el 16 de març de 2021 amb el següent contingut: La Comissió d'Ecologia, 
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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. 

Intervenen el Sr. i la Sra.: Zañartu 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 19.36 h.
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