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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 18 de gener de 2022

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 18 de gener de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Jordi Coronas i Martorell. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, Laia Bonet 
Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino Corbacho 
Chaves, Óscar Ramírez Lara, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena Barceló Verea, 
assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació 
del secretari general i que certifica.

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Francina Vila i Valls, regidora del grup 
municipal Junts per Catalunya, Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme i Manuel 
Valdés López, gerent de Mobilitat i Infraestructures.

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

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 16.05 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 14 de 
desembre de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió; i S’APROVA.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, 
Bonet i Sanz.
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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:

1. – (20210420) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 23 de novembre de 2021, que 
adjudica a Connex Staff, SL el contracte relatiu a la definició conceptual del sistema 
corporatiu de gestió de l'espai públic de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 17.956,40 euros. 

2. – (20210011) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 24 de novembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
80.663,34 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de direcció facultativa i 
coordinació de seguretat i salut laboral del contracte de manteniment dels sistemes 
de gestió del trànsit de les rondes de la ciutat de Barcelona (2021-2022), adjudicat a 
Eacom Enginyers i Arquitectes. Consultors d'Obres i Muntatges, SA, amb càrrec als 
exercicis 2021-2023. 

3. – (20210395) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 24 de novembre de 2021, 
que adjudica a l'Institut Tecnologia Construcc. Catal. el contracte relatiu als treballs 
d'actualització dels Bancs de Preus dels contractes de manteniment de senyalització 
de la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 6.123,81 
euros. 

4. – (20210412) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 24 de novembre de 2021, 
que adjudica a Vaic Mobility, SLU el contracte relatiu a l'explotració de dades de 
mobilitat Big Data proporcionades pel MITMA, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 14.701,20 euros. 

5. – (20180341) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 24 de novembre de 2021, que 
acorda la finalització de la pròrroga del contracte relatiu als serveis d'assistència 
tècnica i suport jurídic i logístic en la tramitació dels processos de gestió d'expedients 
sancionadors adjudicat a Business Strengths Engineering, SL., atès que el nou 
contracte va entrar en vigor amb data 17/06/2021, i anul·la l'autorització i disposició 
de la despesa per un import de 62.234,78 euros, amb càrrec a l'exercici 2021. 

6. – (20210430) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 25 de novembre de 
2021, que adjudica a Tele-Test Analytika, SA el contracte relatiu al servei analític de 
determinació de presència d'amiant en materials, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 17.546,60 euros. 

7. – (20210327) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de novembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
15.066,18 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als treballs d'actualització dels Bancs 
de Preus dels contractes de Manteniment de les Estructures Vials i del Mobiliari Urbá 
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de la ciutat de Barcelona adjudicat a l'Institut Tecnologia Construcc. Catal., amb càrrec 
als exercicis 2021-2022. 

8. – (20210442) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de novembre de 2021, 
que adjudica a Consultoria Tècnica Nexus Geogràfics el contracte relatiu a l'obtenció 
d'una matriu OD de les sortides i entrades de les rondes de Barcelona, per als exercicis
2021-2022, i per un import de 17.545,00 euros. 

9. – (20200066) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de novembre de 2021, 
que aixeca la suspensió de l'execució del contracte relatiu al servei de redacció d'un 
protocol de gestió del trànsit, davant d'incidències als túnels de les rondes de 
Barcelona adjudicat a UTE Mcrit, SL-CPS Infraestructuras, des del dia 9/12/2021, sense 
dret a indemnització per a l'empresa adjudicatària. 

10. – (20170002) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de novembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a Darzal Consultoria y Prevención, S la garantia definitiva 
d'import 2.057,20 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis de coordinació de seguretat i salut de manteniment de paviments, 
senyalització i senyalització excepcional per a actes a la ciutat, i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 2017-
2018, amb càrrec a l'exercici 2021. 

11. – (20170230) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de novembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a UTE Etra Bonalsa-Elect. Trafic, SA CGMU Operació la 
garantia definitiva d'import 24.906,32 euros constituïda per respondre del 
compliment del contracte relatiu als serveis d'operació del Centre de Gestió de 
Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

12. – (20170003) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de novembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a UTE Direcció Manteniment la garantia definitiva d'import 
30.486,96 euros constituïda per donar compliment del contracte relatiu als serveis de 
direcció facultativa i assistència tècnica de manteniment de pavimentació i el foment 
de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral 2017-
2020, amb càrrec a l'exercici 2021. 

13. – (20210199) De la gerent municipal, de 26 de novembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu als serveis de reparació, substitució i millora d'instal·lacions i sistemes de 
regulació del trànsit de Barcelona, per als exercicis 2021-20223, i per un pressupost 
base de licitació de 184.639,30 euros (IVA inclòs). 

14. – (21200249) De la gerent municipal, de 26 de novembre de 2021, que adjudica a 
Audiotec el contracte relatiu al servei d'assistència i suport tècnic en la realització de 
mesures sonomètriques (2021-2023), per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
205.100,00 euros (IVA inclòs). 
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15. – (20210431) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 29 de novembre de 
2021, que adjudica a F. Priv. Cat. prevenció Residus/Consum el contracte relatiu a la 
secretaria tècnica del Compromís Barcelona Plàstic Zero, per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 13.019,60 euros. 

16. – (20170009) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 29 de novembre de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Estrategia Momentumco, SL la garantia definitiva d'import 
10.619,06 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als 
serveis de suport a l'anàlisi i avaluació de serveis d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament 
de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

17. – (20210403) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 30 de novembre de 
2021, que adjudica a Trescientosmilkilómetrosporsegundo, SL el contracte relatiu a 
l'assessorament per a la identificació i conceptualització de les àrees de centralitat de 
proximitat a la ciutat i definició de les directrius per a transitar cap a la Barcelona de 
proximitat, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 18.029,00 euros. 

18. – (20210456) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'1 de desembre de 2021, 
que adjudica a Tulpan Intermediación, SL el contracte relatiu al diagnòstic dels 
materials amb contingut d'amiant a 6 edificis de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 17.182,00 euros. 

19. – (20210446) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, d'1 de desembre de 2021, que 
adjudica a Business Strengths Engineering, SL el contracte relatiu al servei 
d'assistència tècnica al procés de creació del mòdul SAP, procediment sancionador 
ordinari, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.998,75 euros. 

20. – (20210305) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, d'1 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
10.863,40 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de mudances i transport de 
materials, documentació i mobiliari (intern i extern) entre diferents edificis del sector 
d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

21. – (20180341) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, d'1 de desembre de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Business Strengths Engineering, SL la garantia definitiva 
d'import 8.448,22 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis d'assistència tècnica i suport jurídic i logístic en la tramitació dels 
processos de gestió d'expedients sancionadors, amb càrrec a l'exercici 2021. 

22. – (20190389) De la gerent municipal, d'1 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 20.01.2022 fins al 19.01.2024, el contracte relatiu al servei 
de suport al registre i control de la gestió documental a les Direccions de la gerència 
d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Audifilm Consulting, SLU, 
per als exercicis 2022-2024, i per un import de 54.244,20 euros. 
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23. – (20200067) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 2 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
27.000,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de custòdia de documents 
administratius i serveis vinculats destinats a l'Àrea d'Ecologia Urbana, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat (2020-2022), adjudicat a Severiano Servicio Móvil, SA., 
amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

24. – (20210450) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 3 de desembre de 2021, que 
adjudica a Cinesi, SLU el contracte relatiu a l'obtenció de velocitats de recorregut, 
mitjançant dades de GPS, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 15.125,00 
euros. 

25. – (20210455) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 4 de desembre de 2021, 
que adjudica a la Sra. Neus Martí Sanz el contracte relatiu a la millora del sistema 
d'indicadors de seguiment i avaluació dels serveis i programes d'educació ambiental, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 14.907,20 euros. 

26. – (20210175) De gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 6 de desembre de 
2021, que adjudica a Daria Kobzeva Kirillova el contracte relatiu a l'assistència tècnica 
per a l'elaboració de documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS als 
estudis de la gerència de l'arquitecte en cap (2021-2022) per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 51.281,78 euros (IVA inclòs). 

27. – (20210460) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 8 de desembre de 2021, que 
adjudica a Dielse, SL. el contracte relatiu als treballs d'actualització de l'inventari de 
pavimentació amb les degradacions obtingudes, mitjançant inspecció massiva amb 
Sotavia a la ciutat, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.669,03 euros. 

28. – (20210091) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 10 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
48.786,02 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis i subministrament per 
renovació i obsolescències en el sistema de control i gestió de la mobilitat, subsistema 
d'informació a l'usuari, a les rondes de Barcelona, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

Acords de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021

29. – (20200002P) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 19002472-002 que té per objecte "Control de la qualitat de 
les prestacions de servei dels diferents contractes relacionats amb la neteja de l'espai 
públic i la recollida de residus de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
desenvolupats a la ciutat de Barcelona, (2020-2021), amb mesures de contractació 
pública sostenible", adjudicat a l'empresa UTE BUREAU VERITAS-LINK, amb NIF 
U67551374, per un import total d'1.415.275,69 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 117.939,64 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 97.470,78 euros i import IVA de 20.468,86 
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amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22732/16312 0502, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZA i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import 
d'1.297.336,05 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 
d'1.072.178,55 euros i import IVA de 225.157,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22732/16312 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

30. – (21PL16874) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a 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; promogut per l’Institut Municipal 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. 

31. – (21PL16873) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de 
la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a 
l’ampliació de les unitats de crítics; promoguda per la Molt Il·lustre Administració de la 
Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; EXPOSAR-LA 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. 

32. – (21PL16865) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de “L’ILLA 
2004” delimitada pels carrers de Badajoz, Tànger, Àvila i Sancho de Àvila – 22@; 
promogut per SANOLDA INVEST SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2021

33. – (20220012A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "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)", amb núm. de contracte 21004092, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 361.137,35 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 596.921,22 
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 298.460,62 euros i import de l'IVA de 62.676,73 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 97.808,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
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2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502, un import (IVA inclòs) de 
180.568,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/16511 0502, un import (IVA inclòs) de 82.760,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; 
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 d'acord amb el 
PCAP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

34. – (20220006D) ADJUDICAR el contracte núm. 21002486, que té per objecte "Assistència 
i assessorament tècnic al Departament d’Acció Climàtica i Territori, principalment pel 
que fa als àmbits de foment de la sostenibilitat interna a l’Ajuntament, l’impuls i el 
seguiment del Pla Clima i la Declaració d’Emergència Climàtica i la redacció dels 
Informes de seguiment del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, amb mesures de 
contractació pública sostenible" a la UTE "SECRETARIA TECNICA DACT, SCHAEFER, 
VILLAGORDO BURRIEL MARTI VAIC UTE", amb NIF U67874081, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 
426.770,87 euros IVA inclòs, dels quals 352.703,20 euros corresponen al preu net i 
74.067,67 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.868,80 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 
0502; un import (IVA inclòs) de 213.385,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502; un import (IVA inclòs) de 
204.516,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15142 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 17.635,16 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. M. del Mar Campanero Sala. ALLIBERAR la quantitat de 58.327,21 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 1.212,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15142 0502; un import (IVA inclòs) de 29.163,60 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 
0502; un import (IVA inclòs) de 27.951,50 euros a l'exercici pres supostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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35. – (20180366LO1AD2) AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, a l'empara de 
l'article 242 4.i de la LCSP relatiu a l'excés d'amidaments, i d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient, del contracte 18002480L01 que té per 
objecte Obres escomeses eBicing Fases 2 i 3 (LOT 1) Districtes de Ciutat Vella, Gràcia i 
Nou Barris, adjudicat a l'empresa CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL, amb NIF B15387855, 
per un import màxim de 52.217,09 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/60393/13311 0504. NOTIFICAR la present resolució als 
adjudicataris. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

36. – (20180366LO4AD2) AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, a l'empara de 
l'article 242 4.i de la LCSP relatiu a l'excés d'amidaments, i d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient, del contracte 18002480L04 que té per 
objecte Obres escomeses eBicing Fases 2 i 3 (LOT 4) corresponent als districtes de Les 
Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa SERVEIS INTEGRALS 
MANTENIMENT RUBATEC, SA, amb NIF núm. A60744216, per un import màxim de 
25.308,32 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/60393/13311 0504. NOTIFICAR la present resolució als adjudicataris. DONAR-NE 
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

37. – (20180366LO5AD2) AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa, a l'empara de 
l'article 242 4.i de la LCSP relatiu a l'excés d'amidaments, i d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient, del contracte 18002480L05 que té per 
objecte Obres escomeses eBicing Fases 2 i 3 (LOT 5) corresponent al districte de Sant 
Martí, adjudicat a l'empresa ELECNOR, SA amb NIF núm. A48027056, per un import 
màxim de 23.253,31 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/60393/13311 0504. NOTIFICAR la present resolució als adjudicataris. 
DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

38. – (20210108C) APROVAR la continuïtat del contracte en execució num. 21000818 exp. 
20210108 que té per objecte el "Manteniment l'equipament de visió artificial a la 
ciutat de Barcelona durant el període (2021-2023), amb mesures de contractació 
pública sostenible", adjudicat per aquesta Comissió de Govern en data 21 d'octubre 
de 2021 a ALUMBRADOS VIARIOS, SA amb NIF A08523094, pel preu de 836.818,38 
euros IVA inclòs i amb una baixa del 31,80%, d'acord amb allò exposat en els informes 
que consten a l'expedient, condicionat a la resolució que dicti el TCCSP al recurs 
especial en matèria de contractació interposat per l'empresa AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA amb NIF A28526275. NOTIFICAR-HO als 
interessats i publicar-ho al perfil del contractant. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

39. – (21PL16876) 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 regulació 
del Teatre Principal, situat a La Rambla 27-29; promogut per Inversiones Hoteleras 
ATIR SLU; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació provisional i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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40. – (21PL16878) APROVAR el conveni urbanístic per al Pla Especial Integral i de Millora 
Urbana per a la regulació del Teatre Principal, situat a La Rambla 27-29; promogut per 
Inversiones Hoteleras ATIR SLU, de conformitat amb l'informe de la Direcció de 
Serveis d'Actuació Urbanística, que consta a l'expedient i es dóna per reproduït a 
efectes de motivació. FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia Il·lma. Sra. Janet Sanz 
Cid per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents 
que se'n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021

41. – (20001957) CONVALIDAR l’omissió de fiscalització i dels altres incompliments 
normatius esmenables del procediment de modificació contractual del contracte núm. 
20001957, i en conseqüència, CONTINUAR el procediment de modificació contractual. 
MODIFICAR, a l'empara de l’article 205.2 b i c de la LCSP, el contracte núm. 20001957 
que té per objecte les obres d'impermeabilització de la coberta, així com la millora de 
tancaments i elements de seguretat pel manteniment de la Pista Sagrera, adjudicat a 
l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import 
de 4.982,52 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 4.982,52 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 4.117,79 euros i import IVA de 864,73 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/63288/93314 0609. FIXAR en 205,89 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
comparegui per formalitzar la modificació del contracte en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Acords de la Comissió de Govern de 13 de gener de 2022

42. – (21PL16838) ACORDAR l’extensió del termini per procedir a la inscripció del projecte 
de reparcel·lació de la MPGM La Maquinista 2015 fins, com a màxim, el dia 16 de juliol 
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. 

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/3092) Que comparegui el responsable del Govern municipal i informi sobre: 
Quines són les solucions que donarà als veïns i veïnes de Barcelona per apaivagar i 
corregir les disfuncions produïdes per la gestió municipal de la mobilitat. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Bonet, Vila, Zañartu, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló 
i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (21SD0350) DESESTIMAR, de conformitat a l’establert a l’article 119 de la Llei 39/2015 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
el recurs de reposició interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SAU contra l’acord 
d’aprovació de la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per objecte els 
"Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona 
Centre”, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 23.07.2021, atesos els motius 
que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a 
l’informe jurídic emès per la Secretaria Delegada de Medi Ambient, que obren al 
present expedient i que resumidament son: 1) Desestimar la reclamació respecte al 
càlcul del cost dels imports del manteniment i reparacions dels vehicles atès que les 
metodologies de càlcul han de ser homogènies d’acord a l’informe Direcció de Serveis 
de Neteja i Gestió de Residus; 2) Desestimar la sol·licitud d’abonament d’una 
compensació econòmica atès que ja va ser resolta mitjançant acord del Consell Plenari 
de l’Ajuntament, aprovat en data 29 d’octubre de 2021 ( Exp 20080060, contracte 
8000528); 3) Desestimar la sol·licitud de revisió de preus per increment dels costos de 
la ma d’obra, entre altres raons, perquè no es pot tenir la certesa que la modificació 
de les condicions salarials derivada de la negociació col.lectiva realment es produirà i 
per no estar prevista al PCAP. NOTIFICAR el present acord als interessats. 

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

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

3. – (20XC0287-001) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració subscrit entre 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona per l'execució
de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada de les dues xarxes 
actuals del tramvia (Trambaix i Trambesòs), aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
en sessió del 23.12.2020, per la qual es modifica el previst al Pacte 3.2 en relació a 
l’Annex III de l’esmentat conveni, en el sentit d’incrementar l’aportació prevista per 
l’execució del sistema ACT respecte de la catenària, atès el diferencial de preus 
produït per l’impacte de la pandèmia COVID a l’economia mundial. Aquest increment
es fixa en 4.210.914,42 euros (IVA exclòs) dels que l’ATM es compromet a finançar 



CCM 1/22 Ecologia2 11/18

870.717,47 euros i l’Ajuntament de Barcelona 3.320.196,95 euros; AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import de 3.320.196,95 euros, a favor de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, amb NIF P5890049I, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/76745/15131 – 0504 de l’actuació P.11.7084.01 del pressupost de 
l’exercici 2023, restant aquesta aportació subordinada al crèdit que autoritzi el 
respectiu Pressupost municipal, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentada Addenda, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin de la mateixa; NOTIFICAR als interessats i PUBLICAR 
aquest acord i l'addenda aprovada 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.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Sanz.

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

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (19PL16730) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a 
l’equipament d’allotjament dotacional destinat a residència d’estudiants a l’Avinguda 
Paral·lel 25-37 de Barcelona; promogut per ALBA SPANISH PROPCO 1 SLU; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística; i 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. 

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

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

5. – (21PL16851) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació 
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d’un equipament a Can Ferrer al carrer Alfons XII 42-48 i consolidació d’espai lliure als 
jardins d’Enric Sagnier al carrer Brusi 51-61, 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; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

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

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

Districte de Gràcia

6. – (19PL16746) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la millora urbanística i 
ambiental dels barris de Gràcia; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte 
al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; RESOLDRE 
les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten 
a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

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

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

Districte de Sant Andreu

7. – (21PL16856) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana dels 
equipaments situats al carrer d’Espronceda números 320 i 322-324, i Passatge Bofarull 
1-5 als barris de Navas i La Sagrera; promogut per l’Institut Barcelona Esports (IBE) i 
pel Servei Català de la Salut (CatSalut); 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 
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l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3067) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal es comprometi a reforçar mesures i actuacions concretes per 
tal de garantir de manera prioritària l'accessibilitat universal a la ciutat de Barcelona, i 
les doti de la supervisió necessària. Mesures i actuacions com: Prioritzar l'accessibilitat 
universal en totes les actuacions en l'espai públic de la ciutat, tenint en compte la 
diversitat de perfils i edats d’usuaris i usuàries. Fer una avaluació continuada de les 
actuacions fetes i a realitzar, per tal de garantir-ne el manteniment adequat. Establir 
mecanismes de validació, efectius i clars, de les transformacions a realitzar en l'espai 
públic, per part dels tots els usuaris, prioritzant els col·lectius de persones amb 
discapacitat/diversitat funcional. Intensificar les actuacions que permetin millorar 
l’accessibilitat universal als barris de muntanya. Garantir de forma prioritària 
l’accessibilitat universal a tots els parcs infantils de la ciutat i als seus jocs, de tal 
manera que esdevinguin parcs infantils inclusius. Revisar els criteris d'implantació de 
la nova ordenança de terrasses per tal de garantir una òptima accessibilitat a l'espai 
públic. Crear un comitè d'experts i usuaris per tal de garantir l'accessibilitat universal a 
les reformes implantades en el marc de les superilles. 

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

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

9. – (M1923/3094) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a: Actualitzar les dades sobre soroll i contaminació acústica a la 
ciutat. Aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació Acústica 2021-2030. 
Afavorir la fluïdesa en la circulació i deixar de penalitzar el transit tot creant una 
congestió innecessària. Afavorir de manera decisiva l’electrificació de les flotes de 
vehicles, factor que comportarà un descens del soroll a la ciutat Presentar un informe 
a aquesta Comissió, en el termini d’un mes, sobre l’estat d’implantació de les mesures 
esmentades 

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/3076) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a presentar en aquesta comissió, en el termini màxim de dos 
mesos, un cens dels edificis i espais públics amb presència d'amiant, juntament amb 
un pla de retirada d'aquests elements, que inclogui un calendari i un pressupost 
d'actuació per complir l'objectiu d'amiant zero el 2028.

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/3086) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a replantejar i presentar conjuntament amb veïns, entitats i 
comerços del barri una nova proposta del programa “Obrim els carrers” al carrer Gran 
de Gràcia, reduint els dies d’afectació al trànsit i revisant les diferents alternatives de 
desviació tant de les vies de circulació com de les línies d’autobús i que provoquen 
greus afectacions als veïns i comerciants de l’Avinguda Riera de Cassoles. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3086) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda: Instar al govern municipal a presentar l’estudi d’afectacions a la Mobilitat 
que sosté l’actuació a Gran de Gràcia en el context del programa “ obrim els carrers”, 
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i a replantejar i presentar conjuntament amb veïns, entitats i comerços del barri una 
nova proposta del programa “Obrim els carrers” al carrer Gran de Gràcia, 
replantejant els dies d’afectació al trànsit i revisant les diferents alternatives de 
desviació tant de les vies de circulació com de les línies d’autobús i que provoquen 
greus afectacions als veïns i comerciants de l’Avinguda Riera de Cassoles 

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

Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular, Barcelona pel Canvi 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 Barcelona pel Canvi:

12. – (M1923/3096) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern municipal a millorar l’accés al cementiri de Montjuïc i al seu interior amb 
transport públic. Que es comprometi tant a augmentar la freqüència del bus núm. 21 
com a reubicar la parada 2989 de manera que no s’hagi de creuar la Ronda Litoral i 
seguint criteri de seguretat. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3066) Que el Govern municipal es comprometi a realitzar les obres de 
rehabilitació necessàries per tal que el Palau Marquès d’Alfarràs es destini a ser la seu 
d’un futur Institut de Patrimoni de Barcelona; englobi també l’Escola de jardineria de 
Parc i Jardins; i a la vegada reservi espais oberts destinats a usos culturals per a la 
ciutadania. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3084) Demanem que el Govern acceleri al màxim, posant tots els esforços 
necessaris, els tràmits per tal que els promotors de la iniciativa cultural puguin 
acomplir els compromisos temporals que han assolit amb la propietat de l’immoble i 
posar així al servei de la ciutat un nou equipament cultural, recuperant a la vegada 
una edificació patrimonial. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3075) Que el Govern Municipal compti amb el teixit associatiu del districte de 
Sant Andreu, en especial amb els veïns de l'entorn de l'antiga fàbrica Mercedes-Benz, 
agrupats a l'AAVV Mercedes/Maquinista, per a la definició definitiva dels usos i 
activitats previstes en aquest àmbit després del conveni subscrit per la propietat amb 
l'Ajuntament de Barcelona.

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

ACCEPTAT

16. – (M1923/3079) Que el Govern Municipal estudiï la possibilitat de reduir la durada de la 
reurbanització de la Rambla a través de les solucions tècniques més viables.

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

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3090) Que l’Ajuntament de Barcelona presenti, en el termini d’un mes, una 
proposta conjunta amb l’Institut Metropolità del Taxi sobre la viabilitat instal·lar 
càmeres de seguretat a l’interior dels taxis adequada a les exigències de les diferents 
normatives aplicables, per tal de millorar i garantir la seguretat de taxistes i usuaris. 

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

NO ACCEPTAT

18. – (M1923/3091) Instar el govern municipal a què elabori un Pla integral de rehabilitació, 
millora i manteniment del Parc Laberint d’Horta per tal revertir l’estat de degradació 
en el qual es troba actualment el Parc, així s’informi de les actuacions que s’hagin 
realitzat en aquest mandat detallades per conceptes i imports. 
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Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Badia.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

19. – (M1923/3071) Instem el Govern Municipal a augmentar els serveis de neteja a la Plaça 
Macosa, degut a la brutícia que hi ha a la zona i que ha estat queixa dels veïns en 
reiterades ocasions sense solucionar el problema. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Badia.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/3064) Quin calendari té previst el govern municipal en la implementació del 
sistema de recollida porta a porta a Sant Andreu del Palomar i a la resta de la ciutat de 
Barcelona? 

Intervenen els Srs.: Zañartu i Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/3095) Té el Govern previst actuar per tal de solucionar la situació permanent 
de saturació en el trànsit de la Ronda de Dalt? Quines mesures té previst dur a terme? 
Quin calendari té el govern per al cobriment/soterrament de la Ronda de Dalt? 
Intervenen les Sres.: Vila i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/3065) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat el 14 de juliol de 2020, amb el 
següent contingut: (M1923/1048) Que el Govern municipal ens informi i ens faci 
arribar per escrit, quantes compres s’han fet mitjançant el mecanisme del tanteig i 
retracte a la ciutat de Barcelona, quines són, a quin preu i quins són els preus reals de 
compravenda a la ciutat segons la informació rebuda per l’Ajuntament a través 
d’aquest mecanisme. 
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Intervenen les Sres.: Baró i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/3093) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposta aprovada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
del 17 de novembre de 2020, amb el següent contingut: (M1923/1424) La Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: PRIMER. Reconèixer 
l’interès d’una iniciativa privada adreçada a posar en valor una proposta 
socioeconòmica al voltant de la cultura. SEGON. Donar-se per assabentats de les 
accions realitzades pel Port de Barcelona i del conjunt de requeriments que s’hi ha 
incorporat per part dels serveis jurídics de l’Estat. TERCER. Respondre en temps i 
forma les al·legacions realitzades pel Port de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona 
respecte de les demandes d’aclariment o modificació respecte del projecte presentat 
per a la concessió definitiva de llicència d’obres. QUART. Signar el corresponent 
conveni entre l’Ajuntament i el Port, amb la introducció dels requeriments 
subsanables que poguessin sorgir de l’anàlisi de les referides al·legacions. CINQUÈ. 
Determinar, en cas que no existís cap element no subsanable jurídicament, un 
calendari d’actuació que permetés realitzar aquesta inversió a la ciutat de Barcelona. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,54 
hores.
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