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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 18 de febrer de 2020

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 18 de febrer
de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  D'ECOLOGIA,  URBANISME,  INFRAESTRUCTURES  I
MOBILITAT en sessió ordinària, sota la presidència de la Ima. Sra. Regidora Maria
Buhigas i San José. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi
Badia Casas, Maria Rosa Alarcón Montañés, Laia Bonet Rull, Jordi Coronas i Martorell,
Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Elsa Artadi Vila, Celestino
Corbacho Chaves, Oscar Ramírez Lara i Manuel Valls Galfetti, assistits per l'assessor
jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i
que certifica.

També hi és present la Ima. Sra. Francina Vila i Valls.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucía
Martín González, David Escudé Rodríguez i Eva Parera Escrichs.

S'obre la sessió a les 16.00 h.

La Sra. BUHIGAS manifesta que, abans de començar la sessió, cal que els grups
apreciïn  la  urgència  d’una  moció  que  ha  entrat  avui  i  de  la  qual,  prèviament,  n’ha
valorat  l’excepcionalitat.  Afirma  que  des  del  Grup  Municipal  d’ERC  n’aprecien  la
urgència.

El Sr. MARTÍ, el Sr. CORBACHO, el Sr. RAMÍREZ i el Sr. VALLS expressen l’abstenció dels
seus grups respectius.

La Sra. SANZ i la Sra. ALARCÓN voten a favor de l’apreciació d’urgència.

La Sra. BUHIGAS conclou que s’aprecia la urgència de la moció.

La  Sra.  SANZ  proposa  tractar  la  moció  juntament  amb  dos  punts  de  l’ordre  del  dia
sobre el mateix tema (punts 10 i 15).

La Sra. BUHIGAS s’hi mostra d’acord.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova.
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II) Part Informativa

Despatx d'oficia)

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

1. – (20183064) De l'alcaldessa, de 16 de desembre de 2019, que amplia l'autorització i
disposició de la despesa del contracte relatiu a l'aprovació del projecte modificat de
les millores d'accessibilitat dels guals de vianants del districte de Sant Martí redactat
pel Departament d'Obres i Manteniment l'octubre del 2019, lot 2, adjudicat a Rigel
Over, SL., per un import de 5.866,33 euros (IVA inclòs).

2. – (20183064) De l'alcaldessa, de 16 de desembre de 2019, que allibera l'autorització i
disposició de la despesa del contracte relatiu a l'aprovació del projecte modificat de
les millores d'accessibilitat dels guals de vianants del districte de Sant Martí redactat
pel Departament d'Obres i Manteniment l'octubre del 2019, lot 1, adjudicat a Rigel
Over, SL., per un import de 4.652,24 euros (IVA inclòs).

3. – (20190339) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 23 de desembre de 2019,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
19.573,79 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al projecte de migració del sistema
de telecontrol del Túnel de Lesseps, a la plataforma de gestió en temps real de
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2019-2020.

4. – (20190390) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 23 de desembre de 2019,
que adjudica a Indra Sistemas, SA. el contracte relatiu a l'adquisició i instal·lació de
nous equips de control i gestió de la mobilitat a les Rondes per substituir els actuals
que tenen un elevat nivell d'obsolescència, per a l'exercici 2020, i per un import de
95.010,47 euros (IVA inclòs).

5. – (20190454) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 23 de desembre de 2019,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
40.119,23 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la redacció dels projectes
constructius d'implantació d'apartadors, sistemes de contenció i passos de mitjana a
les Rondes de Barcelona, per als exercicis 2019-2020.

6. – (20183047) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de desembre de 2019, que
amplia l'autorització i disposició de la despesa a favor de Voltes Connecta SLU del
contracte relatiu a l'adequació per a nous usos de la nau del carrer Tànger, 83, per a
l'exercici 2019 i per un import de 24.980,55 euros (IVA inclòs).

7. – (20200007) De la gerent municipal, de 23 de gener de 2020, que adjudica a Elecnor
SA el contracte relatiu al servei de manteniment preventiu i correctiu en modalitat
"tot risc" de la Plataforma de telecontrol de l'ajuntament de Barcelona, que inclou
tots els elements de comunicacions (switch, routers), així com servidors, sistema
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d'emmagatzematge, sistemes operatius, sistema de virtualització, plataforma
Wonderware instal·lat al centre de processament de dades de l'Ajuntament de
Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 111.526,64 euros (IVA
inclòs)

8. – (20200007) De la gerent municipal, de 23 de gener de 2020, que allibera la quantitat
de 9.731,36 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, del contracte
relatiu al servei de manteniment preventiu i correctiu en modalitat "tot risc" de la
Plataforma de Telecontrol de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2020-2021.

9. – (20190276) De la gerent municipal, de 23 de gener de 2020, que allibera la quantitat
de 61.805,78 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, del contracte
relatiu a la coordinació de seguretat i salut en el manteniment de les estructures i el
mobiliari urbà, per als exercicis 2020-2021.

10. – (20190129) Del gerent de mobilitat i infraestructures, de 27 de gener ce 2020, que
allibera la quantitat de 20.015,75 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació 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, per a l'exercici 2020.

11. – (20190129) Del gerent de mobilitat i infraestructures, de 27 de gener de 2020, que
adjudica a Eacom Enginyers i Arquitectes, Consu, el 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,
per a l'exercici 2020, i per un import de 120.987,90 euros.

Acords de la Comissió de Govern de 23 de gener de 2020

12. – (19PL16690) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  Integral  per  a  la  concreció  d’ús  i
determinació de les condicions de l’edificació de la parcel·la del carrer Comtes de Bell-
Lloc 76-78 de Barcelona; promogut per Funeraria San Ricardo 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.

13. – (19PL16740) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació de l'estació del
Funicular de Montjuïc; promogut per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB);
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la
seva  aprovació  definitiva;  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

14. – (19PL16719) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de modificació puntual de la
parcel·la  del  carrer  “Perú 106-108” de la  modificació del  Pla  de Millora Urbana de la
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UA1 del PERI del Parc Central (Can Ricart); promogut per Promocions IBD Montigalà
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.

15. – (20200006A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis d'operació del
Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona l'equipament
que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible (2020-2022), amb núm. de contracte
19003133, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 1.278.039,70 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 2.323.708,55 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.056.231,16 euros i import
de l'IVA de 221.808,54 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 53.251,65 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 639.019,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 585.768,20
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

16. – (20200005A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis especialitzats del
Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona l’equipament
que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de Barcelona i del
manteniment  d’elements  comuns  del  Centre  de  Serveis  Municipals  (CSM)  (2020-
2022), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
19003132, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 1.267.612,19 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 2.304.749,44 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.047.613,38 euros i import
de l'IVA de 219.998,81 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 52.817,18 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 633.806,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 580.988,92
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici
següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb
motiu  de  l’article  103 de  la  LCSP.  DONAR COMPTE d'aquesta  resolució  a  la  Comissió
d’Ecologia, Mobilitat, Infraestructures i Urbanisme.

 



CCM 2/20 Ecologia2 5/49

Acords de la Comissió de Govern de 30 de gener de 2020

17. – (20170229) ACORDAR LA CONTINUÏTAT per un període comprès des del 01.02.2020
fins  al  31.10.2020,  o  fins  l’entrada  en  vigor  del  nou  contracte  en  tràmit  número
19003132, expedient 20200005, del contracte 17001791-003 que té per objecte els
Serveis especialitzats de manteniment, reparació, adaptació i supervisió
d’instal·lacions  al  CGMU  de  la  ciutat  de  Barcelona,  adjudicat  a  l'empresa  UTE  ETRA
BONAL SA-ELECTRONIC TRAFIC SA, amb NIF U67107086, per un import total de
469.312,29 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 469.312,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 387.861,40
euros i import IVA de 81.450,89 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

18. – (20170230) ACORDAR LA CONTINUÏTAT per un període comprès des del 01.02.2020
fins  al  31.10.2020,  o  fins  l’entrada  en  vigor  del  nou  contracte  en  tràmit  número
19003133, expedient 20200006, del contracte 17001390-002 que té per objecte els
Serveis d’operació del Centre de gestió de Mobilitat Urbana de la ciutat de Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa UTE ETRA
BONAL SA-ELECTRONIC TRAFIC, SA, amb NIF U67107052, per un import total de
452.049,66 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 452.049,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 373.594,76
euros i import IVA de 78.454,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22724/13413 0504. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

19. – (19PL16679) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  especial  urbanístic  d’ordenació  de  les  activitats  de
pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats als entorns del carrer
Girona,  d’acord  amb  les  determinacions  de  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de
Planejament  i  la  Direcció  d’Actuació  Urbanística  que  consta  a  l’expedient  i  a  efectes
de  motivació  s’incorpora  a  aquest  acord;  EXPOSAR-LO  al  públic  pel  termini  de  dos
mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió
de  31  de  gener  de  2019  (BOPB  d’1  de  febrer  de  2019),  de  conformitat  amb  l’article
73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost  (en  endavant  TRLU),  pel  que  fa  a  l’atorgament  de  llicències  i/o  comunicats  i
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altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la
instal·lació  o  l’ampliació  de  les  activitats  regulades  en  els  epígrafs  següents  de
l’Ordenança  municipal  de  les  activitats  i  dels  establiments  de  concurrència  pública
(OMAECP)  i  l’Ordenança  d’establiments  alimentaris:  2.2.  Activitats  musicals;  2.3.
Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques
(epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats audiovisuals; EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació;
PRORROGAR, també, la suspensió de l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de
les  comunicacions  prèvies  destinades  a  la  instal·lació  d’aquestes  activitats.
SUSPENDRE  en  l’àmbit  del  present  pla  l’atorgament  de  llicències  i/o  comunicats  i
altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la
instal·lació  o  l’ampliació  de  les  activitats  regulades  en  els  epígrafs  següents  de
l’OMAECP,  l’Ordenança  d’establiments  alimentaris  i  de  l’Ordenança  municipal
d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona
(OMAIIAA): 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars; EC 2 Establiments
alimentaris  en  règim  d’autoservei;  EC  3.1.1  Botigues  de  conveniència;  EC  3.1.2
Establiments  comercials  que  disposin  de  màquines  expenedores  d’aliments;  V
Exposició, venda, lloguer i reparació de vehicles; ST Establiments destinats a la
prestació i  comercialització de serveis  turístics;  P1.2.  “meubles”;  SUSPENDRE,  també,
l’atorgament  de  llicències  d’obres  i  l’admissió  de  les  comunicacions  prèvies
destinades  a  la  instal·lació  d’aquestes  activitats.  EXCLOURE  de  la  suspensió  les
sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies presentades abans de
l’executivitat  dels  respectius  acords  de  suspensió,  i  les  sol·licituds  d’atorgament  de
llicències  o  comunicació  prèvia  a  l’exercici  de  les  activitats  sotmeses  al  règim  de
comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental  de Control  (EAC),  si  la  sol·licitud de
certificació  s’ha  realitzat  abans  de  la  data  d’executivitat  dels  respectius  acords  de
suspensió;  EXCLOURE,  així  mateix,  de  la  suspensió,  les  sol·licituds  d’atorgament  de
llicències  o  comunicació  prèvia  a  l’exercici  de  les  activitats  presentades  amb
posterioritat  a  la  data  d’executivitat  dels  respectius  acords  de  suspensió  respecte
d’activitats  prèviament  autoritzades  o  excloses  de  la  suspensió,  no  obstant  això,  la
suspensió  afectarà  les  ampliacions  d’activitat  i  les  obres  de  reforma  que  suposin  un
augment d’aforament.  DETERMINAR que els  àmbits  de suspensió són els  delimitats  i
grafiats  en  el  plànol  de  suspensió  que  figura  a  l’expedient,  elaborat  de  conformitat
amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a l’empara de
l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys
a  comptar  des  de  les  respectives  publicacions  al  BOPB  de  l’acord  de  suspensió
potestativa  prèvia  i  del  present  acord;  PRECISAR,  de  conformitat  amb  l’article  102.4
del  Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme  que  es  podran  tramitar  instruments  o  atorgar
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

20. – (7BD 2019/155) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d’adaptació del Projecte
d’Arranjament  de  l’espai  lliure  situat  al  carrer  Alguer  33-35,  al  barri  del  Carmel,
Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
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de Catalunya; i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de
la  Direcció  Tècnica  d’Infraestructures  de  BIMSA  i  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que
figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per
un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a
306.272,78 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del
contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (255.248,59 euros, 21%
IVA  inclòs)  i  l’import  de  les  modificacions  proposades  (51.024,19  euros,  21%  IVA
inclòs) consistents a grans trets en recollir els ajustos necessaris per a assolir els
objectius del projecte adjudicat i aconseguir un espai definitiu que compleixi amb el
seu  ús  de  manera  adequada,  i  que  representen  el  19,99%  d’increment  sobre  el
contracte signat  per  l’adjudicatari  i  del  18,43% d’increment sobre l’import  màxim de
modificació  sobre  el  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  del  projecte  aprovat
(276.842,29 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del
14 de març de 2019 (280.155,83 euros IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler
d’Anuncis  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  i  DONAR-NE  COMPTE  a  la  Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 6 de febrer de 2020

21. – (20200004D) DECLARAR EXCLOSES de la licitació que té per objecte el servei per a la
fabricació, col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a
esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona (2020-2021), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. 18005054, les ofertes presentades per
"Tevaseñal, SA"; "La Castellana, SA" i "Diez y Compañia, SA" per estimar que les
mateixes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, de conformitat amb l'article 149 de la LCSP. ADJUDICAR
l'esmentat contracte a API MOVILIDAD SA, amb NIF A78015880, amb una baixa del
37,25% sobre els preus unitaris, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 480.000,01 euros IVA inclòs i d'acord amb
els preus unitaris ofertats, dels quals 396.694,22 euros corresponen al preu net i
83.305,79 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 240.000,00 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22720/13414
0504; un import (IVA inclòs) de 240.000,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22720/13414 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 19.834,71 euros. FORMALITZAR
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació
de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Moreno, Tècnic del Dept.
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d'Espai Urbà. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

22. – (20200009A)  INICIAR  l'expedient  per  a  la  contractació  dels  Serveis  d’informació
mitjançant  la  figura  d'informadors  ambientals  de  la  Gerència  d’Àrea  d'Ecologia
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (2020-2022), amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 19003725, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 484.230,07 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un
valor estimat de 840.399,29 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 400.190,14 euros i import
de l'IVA de 84.039,93 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 80.705,02 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un
import (IVA inclòs) de 242.115,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 161.410,02
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15016 0500; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici
següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb
motiu  de  l’article  103 de  la  LCSP.  DONAR COMPTE d'aquesta  resolució  a  la  Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

23. – (7BD 2019/156) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d’urbanització de l’Arc de
Sant  Martí,  al  barri  de  la  Font  d’en  Fargues,  al  districte  d’Horta-Guinardó  de
Barcelona,  d’iniciativa  municipal,  a  l'empara  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord
amb  l'Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures  de  BIMSA  i  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que  figuren  a  l'expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 427.522,12 euros, el 21%
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
ofertada  per  l’adjudicatari  (411.473,36  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les
modificacions proposades (16.048,76 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets
en: l’aparició d’un magatzem soterrat en l’espai públic; el canvi d’ubicació i de sistema
constructiu dels murs de formigó armat in situ; i la presència de serveis existents i que
representen  el  3,90%  d’increment  sobre  el  contracte  signat  per  l’adjudicatari  i  del
3,58%  d’increment  sobre  l’import  màxim  de  modificació  sobre  el  Pressupost
d’Execució per Contracte del projecte aprovat (448.045,81 euros IVA inclòs) contingut
dins  el  Pressupost  per  al  Coneixement  de  l’Administració  (PCA)  aprovat
definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 21 de març de 2019
(552.265,72 euros IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal,  i  al  Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de
Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
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24. – (20  SD 0006  PU)  APROVAR inicialment  la  modificació  del  Projecte  d’Urbanització  del
Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per acord de
la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 (publicat al BOP de 18/09/2012) en
relació  amb  la  Separata  corresponent  a  l’àmbit  B+D  (parcial)  que  té  per  objecte  el
Projecte  constructiu  d’urbanització  de  l’entorn  de  la  Biblioteca  La  Sagrera-Marina
Clotet i de la parcel·la edificable adjacent a la Plaça Kobe i millora de les connexions
entre els carrers Ferran Turné, Pere Terrè i Domènech i Camp del Ferro, el qual
Projecte  d’urbanització  desenvolupa  l’esmentat  PMU  del  sector  entorn  Sagrera,
aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 de novembre de 2007
(publicat  als  efectes  de  la  seva  executivitat  al  BOP  de  26/12/2007),  tot  això  d’acord
amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) de 19 de desembre de 2019
que figura a  l’expedient  administratiu  i  que a  aquests  efectes  es  dóna per  reproduït,
amb  pressupost  d'1.534.844,76  euros  (21%  IVA  inclòs)  amb  la  finalitat  d’adequar  el
projecte a la normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions tècniques dels
diferents  REP’s  responsables  d’Espai  Públic,  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya. SOTMETRE’L a informació pública durant
el  termini  d’un  mes,  a  comptar  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  seva  publicació  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest
procediment.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 13 de febrer de 2020

25. – (19PL16742) SUSPENDRE l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text
Refós de la  Llei  d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost),  del  Pla Especial
per al  canvi d’ús de l’edifici  situat a l’avinguda Diagonal 471 de Barcelona; promogut
per  MERSAN  Assets  Management  SLU,  atesa  l’existència  de  motius  determinants,
d’acord amb els fonaments indicats a l’informe de la Gerent d’Urbanisme de data 7 de
febrer  de  2020  que  consta  a  l’expedient  i  es  dóna  per  reproduït  a  efectes  de
motivació;  ADVERTIR  als  promotors  del  Pla,  de  conformitat  amb  l’article  95.1  de  la
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  públiques,  que  disposen  d’un  termini  de  tres  mesos,  a  comptar  des
del  dia  següent  al  de  la  notificació  d’aquest  acord,  per  instar  la  tramitació  del
planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de
l’expedient  administratiu  i  es  procedirà  a  l’arxiu  de  les  actuacions  i  NOTIFICAR  el
present acord als promotors del Pla.

26. – (19PL16748) 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 la
parcel·la situada al carrer Perú 60-62 i  carrer Castella 50-56, edifici  “Tules y Encajes”,
Districte d’activitats 22@bcn; promogut per TRANS PROPCO PERU SL; EXPOSAR-LA al
públic  pel  termini  d’un  mes;  SOTMETRE-LA  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació  definitiva  i  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
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Infraestructures i Mobilitat.

La Sra. BUHIGAS recorda  que  s’ha  fet  arribar  el  despatx  d’ofici  als  diferents  grups,  i
pregunta si algun grup vol fer algun comentari o tenir accés a un expedient. Atès que
no hi ha cap intervenció, dona pas a l’apartat següent de l’ordre del dia.

Mesures de governa)
Informesb)
Compareixences Govern municipalc)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

Districte de Sants-Montjuïc

1. – (19PL16709) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de
l’escola  Josep  Tous;  promogut  per  les  Germanes  Caputxines  de  la  Mare  del  Diví
Pastor.

La Sra. SANZ assenyala que tots els grups han rebut la informació relativa a aquesta
proposta.  Explica que es tracta bàsicament d’una ordenació del  sostre de l’edificació
per  tal  d’ampliar  i  reformar  l’escola,  tot  donant  compliment  als  requeriments
funcionals i sense incrementar-ne les aules ni el nombre d’alumnes.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.

 



CCM 2/20 Ecologia2 11/49

Districte d'Horta-Guinardó

2. – (19PL16680) DONAR conformitat al Text Refós de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu, d'iniciativa municipal, que
recull i integra en un únic text adaptat, el document aprovat provisionalment pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 3 de maig de 2019, al qual s'incorporen les
prescripcions assenyalades a l'acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de
Barcelona (sessió de 28 de juny de 2019) d'aprovació definitiva de la Modificació
puntual del Pla General metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu, supeditant la
publicació al DOGC i conseqüent executivitat de l'acord al compliment de les
prescripcions imposades; tot això de conformitat amb l'informe de les Direccions de
Serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes
de motivació, s'incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest acord, juntament amb
l'expedient, a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
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IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (03-2017LL64354)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  per
obres de reforma de restaurant amb cuina i bany annexos al Centre Caixafòrum a la
finca de carrer Mèxic, 36-44, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni
Arquitectònic, amb nivell de protecció individual A; CONCEDIR la bonificació del 95%
sobre  la  quota  de  l’impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la
concessió de la llicència 03-2017LL64354 a FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA en data
21/12/2017, atès que s’ajusta a allò establert a l’article 7è de l’esmentada ordenança,
en tant que l’edifici  es troba, d’acord amb l’informe de la tècnica municipal,  dins del
llistat del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte
de Sants  Montjuïc  amb nivell  de protecció  individual  A,  número d’identificador,  amb
la denominació de “Fàbrica de filats i teixits de cotó Casarramona”.

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

APROVADA

4. – (09-2019CD45530)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres
consistents  en  l’adequació  dels  espais  exteriors  i  modificació  no  substancial  de
distribució  de  l’Institut  d’Educació  Secundària  de  l’emplaçament  del  passeig
Mollerussa  71-73,  atès  que  són  obres  contemplades  a  l’article  212è  de  les  Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments comunitaris,
d’aquesta ciutat, d’utilitat municipal, atès que reporta beneficis objectius a la ciutat i
acompleix  una  funció  social.  CONCEDIR  al  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  la
bonificació  del  70%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i
Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit, presentat el 30 de setembre de
2019,  per  a  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è
apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que el Consorci
d’Educació de Barcelona és una entitat de caràcter públic, les obres s’executen en sòl
qualificat d’equipaments actuals (clau 7b) pel PGM i les obres acompleixen una funció
d’interès social com és la realitzada per un equipament docent. DONAR-NE TRASLLAT
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

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

APROVADA
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5. – (09-2019CI43823) DECLARAR les obres consistents en la modificació de l'accés a
l’equipament existent per a millorar les condicions d’evacuació en cas d’incendi, en la
instal·lació d’un nou sistema de calefacció i de ventilació i en la redefinició dels serveis
higiènics,  a  l’edifici  situat  al  carrer  Martí  Molins  41-45  d’aquesta  ciutat,  d’especial
interès,  atès  que  les  esmentades  són  obres  contemplades  a  l’article  212è  de  les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments
comunitaris  i  s’executen  en  terrenys  qualificats  urbanísticament  com  d’equipament
(clau 7a). CONCEDIR a la Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure la bonificació
del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,
generada  per  l’admissió  del  comunicat  immediat,  presentat  el  19  de  setembre  de
2019,  per  a  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è
apartat  primer  de  l’Ordenança  fiscal  2.1  reguladora  de  l’ICIO,  en  tant  que  les  obres
s’executen  en  un  equipament  comunitari  dels  contemplats  a  l’article  212  de  les  NU
del PGM i són promogudes per una entitat sens ànim de lucre. DONAR-NE TRASLLAT a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

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

APROVADA

Districte de Ciutat Vella

6. – (20PL16764) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de Barcelona,  la  Modificació del  Pla General  Metropolità per a l’ordenació
de  l’ampliació  del  Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA);  d’iniciativa
municipal;  EXPOSAR-LA  al  públic  pel  termini  d’un  mes,  i  SOTMETRE-LA  al  Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional.

La Sra. SANZ destaca que, amb aquesta aprovació inicial, es fa un pas endavant per
ampliar el MACBA i alliberar la Capella de la Misericòrdia per al futur CAP Raval Nord.
Recorda que aquest pla té com a finalitat preveure la futura ampliació del MACBA a la
plaça  dels  Àngels  i  que  persegueix  una  sèrie  d’objectius:  adequar  el  planejament  als
requeriments  funcionals  del  MACBA  i  qualificar  d’equipament  i  d’ús  cultural  i/o
docent  els  sòls  destinats  a  l’ampliació  de l’edifici  del  museu;  compensar  tots  els  sòls
qualificats actualment com a zona verda a l’entorn proper; requalificar els sòls públics
lliures  d’edificació  previstos  urbanísticament  com  a  equipament  o  com  a  vial;
determinar  usos  i  intensitat  de  l’activitat  del  sòl  destinat  a  equipament,  i  establir
normes  d’ordenació  de  tota  l’edificació,  tenint  en  compte  que  aquest  nou  volum
estarà molt a prop del conjunt del Convent dels Àngels.
Manifesta  que,  a  partir  d’aquí,  el  MACBA  ja  podrà  començar  el  concurs  per  a
l’ampliació  del  museu  i  s’iniciaran  els  tràmits  de  la  cessió  de  la  Capella  de  la
Misericòrdia a la Conselleria de Salut de la Generalitat, amb la idea de poder
començar a construir el CAP Raval Nord el desembre d’enguany, en compliment dels
acords que les dues administracions, conjuntament amb el MACBA, van assolir fa uns
mesos.
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La Sra. BUHIGAS explica  que  des  del  Grup  Municipal  d’ERC  creuen  que aquesta
aprovació inicial dona una solució satisfactòria perquè el MACBA pugui tirar
endavant, sense més dilació, la seva ampliació amb els fons FEDER de què disposa, i
perquè es pugui acabar desplegant el CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia.
Demana que l’ampliació del MACBA es treballi  conjuntament amb una reforma de la
plaça dels Àngels i que, alhora, serveixi també per resoldre la sortida de l’aparcament
que hi ha davant l’escola bressol Canigó. Així mateix, demana que es resolguin tots els
problemes administratius en la redacció de la construcció del CAP al més aviat
possible.

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat a aquesta
modificació del planejament del MPGM, i manifesta que esperen que aquesta
aprovació inicial sigui l’inici d’una nova etapa i deixi enrere molts problemes derivats
d’una mala gestió política de l’anterior Govern municipal.
Recorda  que  el  seu  grup  ja  va  dir  abans  dels  debats  en  plenari  a  l’Ajuntament  que
donaria  suport  a  l’acord  a  què  arribessin  el  Govern  municipal  i  el  Govern  de  la
Generalitat de Catalunya, amb la intervenció molt directa del Departament de Cultura
i del Departament de Salut. Afirma que consideren que aquesta solució donarà
sortida a les demandes territorials i  sectorials d’una ampliació del MACBA i  d’un nou
CAP al Raval.

El Sr. CORBACHO expressa  el  vot  favorable  del  Grup  Municipal  de  Cs.  D’altra  banda,
recorda que a la CEUIM ja van parlar del fet que calia reformar la plaça dels Àngels
per fer-la més amable, tenint en compte la diversitat d’usos i,  sobretot,  la necessitat
que té el veïnatge respecte a aquest espai, que no només és molt apreciat sinó també
imprescindible.

El Sr. RAMÍREZ manifesta que, malgrat veure amb bons ulls aquesta aprovació inicial,
des  del  Grup  Municipal  del  PP  s’abstindran  per  veure  com  acaba  l’ampliació  del
MACBA i  es concreta el  concurs del  projecte de l’edifici,  així  com l’ampliació del  CAP
Raval Nord. Explica que volen conèixer què diuen els veïns durant aquesta tramitació,
si es presenten al·legacions i quines solucions es duran a terme per posar en marxa
aquest projecte tan desitjat i esperat per tota la ciutat.

El Sr. VALLS afirma que el Grup Municipal de BxCanvi donarà suport a la proposta per
moltes  de  les  raons  que  s’han  dit.  Opina  que  aquest  projecte  ha  d’avançar,  després
d’haver  dividit  inútilment  el  món de la  cultura,  el  sector  social,  el  barri  del  Raval  i  la
ciutat, i manifesta que esperen que tant els projectes públics com els projectes
privats que necessita la ciutat tinguin el suport del Govern municipal.

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

APROVADA
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Districte de les Corts

7. – (20PL16766) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de Barcelona, la Modificació del  Pla General  Metropolità a l’illa delimitada
pels carrers de Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de les Corts; i
Modificació del Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic
de la ciutat de Barcelona, Districte de les Corts; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al
públic  pel  termini  d’un  mes  i  SOTMETRE-LA  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació.

La Sra. SANZ recorda que el 2010 es va aprovar definitivament una modificació del
planejament  a  l’illa  delimitada  pels  carrers  Danubi,  Pintor  Tapiró,  Cardenal  Reig  i
travessera de les Corts. Explica que, després d’una sentència del Tribunal Superior de
Justícia del juny de 2019 que va anul·lar aquesta modificació, presenten una nova
modificació que manté la filosofia que la que es va impulsar el 2010, que incorporava
sòls  definits  com  a  zones  de  renovació  urbana  en  transformació,  ús  d’espai  lliure  i
equipaments.  Afirma  que,  per  tant,  l’objectiu  és  una  proposta  que  continuï
desenvolupant  aquesta  renovació  urbana  en  l’àmbit  en  qüestió,  conservant
l’estructura  urbana  i  edificatòria  dels  teixits  existents,  ordenant  el  sostre,  delimitant
els  sòls  i  posant  en  valor  l’antic  recinte  fabril  d’Amadeu  Carné,  dissenyat  per
l’arquitecte Enric Sagnier. Destaca que es vol posar en valor el patrimoni, concretar la
qualificació de les naus a conservar com a equipament destinat a una escola bressol
municipal i definir un nou espai lliure equipat que suposi un espai de lleure de
qualitat per al barri.

La Sra. BUHIGAS expressa el vot favorable del Grup Municipal  d’ERC.  Remarca  que,
quan un planejament urbanístic torna a una comissió perquè ha passat per un procés
de judicialització, això no fa més que allargar els terminis que pateixen els veïns,
sense aconseguir transformar la ciutat ni la vida de les persones, que és l’objectiu que
hi ha darrere de qualsevol procés de planejament urbanístic. Manifesta que esperen
que la negociació amb els propietaris de les naus arribi a bon port i el pla pugui
acabar sent una realitat.

La Sra. VILA recorda el paper que va tenir el seu grup en la negociació per desafectar
els veïns i veïnes del carrer Pintor Tapiró i entorns, en el marc del debat general sobre
el pla del Barça, per tal que no només se’n beneficiés el club de futbol sinó també els
veïns i veïnes de la zona. Explica que aquest planejament no ha pogut ser tal com
l’havien  treballat  al  principi  a  causa  de  la  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia,
però que s’hi  manté força l’esperit  que defensaven, que era que les persones que fa
molts anys que tenen casa seva en aquesta zona hi poguessin continuar vivint.
Manifesta que, per tant, des del Grup Municipal de JxCat votaran favorablement la
proposta.

El Sr. CORBACHO manifesta que el Grup Municipal de Cs s’abstindrà, atès que és una
aprovació inicial i volen veure com avança el planejament. Afirma que esperen que
evolucioni millor que el pla del 2010.
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El Sr. RAMÍREZ explica que des del Grup Municipal del PP votaran a favor de la
proposta perquè aquest planejament ja fa molts anys que està encallat i perquè
preveu una nova escola bressol i equipaments molt necessaris per al barri. Afirma,
però, que seguiran les al·legacions que s’hi puguin presentar i si hi ha problemes amb
les expropiacions.

El Sr. VALLS expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi. Opina que cal
que aquest projecte pugui avançar perquè dona resposta al que necessita el barri i,
també,  la  ciutat,  tenint  en  compte  que  es  tracta  d’un  espai  molt  important  per  a  la
imatge, la promoció i la projecció de Barcelona.

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

APROVADA

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/560)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  acorda
que el govern municipal elabori un inventari en 3 mesos amb els solars, edificis i
espais en desús (o susceptibles a ser-ho en un futur) propietat de l'Estat espanyol per
tal  de:  1.  Definir  l’estratègia  de  negociació  a  seguir  pel  govern  de  la  ciutat  per
aconseguir-ne  la  cessió.  2.  Fer  una  valoració  cas  per  cas  d’aquests  espais  per  tal  de
definir el seu potencial urbanístic actual, definir els possibles usos futurs i les
modificacions necessàries per dur-los a terme.

Es tracten conjuntament els punts núm. 8 i 18 de l’ordre del dia.

La Sra. BUHIGAS exposa el text de la proposició i afirma que la ciutat és plena de
solars,  edificis  i  espais  d’oportunitat  que  estan  buits  i  que  pertanyen  a  alguna
administració  pública.  Explica  que  se’ls  han  fet  arribar  algunes  propostes  de
transacció del text, però que pensen que cal posar el focus en les propietats de l’Estat
espanyol,  atès  el  context  actual,  en  què  els  governs  municipal  i  de  l’Estat  tenen  la
mateixa composició política, i que hi ha una voluntat de respondre a necessitats
expressades  pel  Govern  municipal  al  Govern  de  l’Estat.  Manifesta  que,  en  aquest
marc, creuen que val la pena proposar aquest inventari i identificar espais
d’oportunitat que ara estan en desús i  que es poden aprofitar per a la ciutat. Explica
que  en  altres  ciutats  de  països  desenvolupats  les  cessions  d’ús  són  molt  habituals  i
permeten  a  les  ciutats  poder  respondre  a  necessitats  d’habitatge  o  d’altres
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equipaments  d’una  manera  més  àgil.  Remarca  que  Barcelona  no  té  més  metres
quadrats per créixer i que, per tant, no es poden desaprofitar aquest tipus d’espais o
d’edificis des del punt de vista de l’interès general i de l’interès social.

El Sr. VALLS assenyala que de moment no comentarà la proposició del Grup Municipal
d’ERC  i  presentarà  el  prec  del  seu  grup,  que  també  parteix  de  la  necessitat  de  més
habitatge a la ciutat. Afirma que a Barcelona hi ha fins a 18 immobles de gran
superfície,  tant  de  titularitat  pública  de  l’Estat  i  de  la  Generalitat  com  privada,  que
estan buits o bé infrautilitzats, i que sumen més de 240.000 m2. Remarca que cal més
habitatge i més espais per a usos socials, i que la ciutat necessita impuls, lideratge i
una gran complicitat entre el sector privat i el sector públic. Demana que es col·labori
amb altres administracions i amb el sector privat en aquest esforç tan necessari i amb
mesures assenyades. Opina que mesures com les que es proposen per als lloguers en
l’àmbit de l’Estat o de la Generalitat, o la mesura del 30% d’habitatge protegit, estan
provocant el que pot ser novament el gran fracàs del Govern en aquest mandat, que
és el tema de l’habitatge, ja sigui privat o de lloguer assequible.
Manifesta que, per tant, des del Grup Municipal de BxCanvi demanen que
l’Ajuntament, amb els estudis previs oportuns, prengui la iniciativa i  contacti amb els
propietaris públics i privats d'immobles de gran superfície que estiguin buits o
infrautilitzats per  estudiar-ne  el  canvi  d’ús  i  destinar-los  a  habitatge  o  a  altres  usos
d’interès general.

El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup Municipal de JxCat comparteix la filosofia de la
proposició i, per tant, hi votarà a favor. Explica que, no obstant això, des d’una mirada
crítica en positiu, pensen que potser es podria plantejar un inventari no només de
solars, edificis o espais en desús o susceptibles de ser-ho en un futur, sinó fins i tot
d’espais, equipaments i edificis amb usos actuals que no els satisfan. Recorda que, de
fet, durant molts anys han negociat i transaccionat iniciatives destinades al Govern o
a les Corts de l’Estat amb relació a equipaments que han reclamat reiteradament per
a la ciutat, com el quarter del Bruc, la comissaria de la Via Laietana o, fins i tot, l’edifici
de l’actual  delegació del  Govern de l’Estat  a  Mallorca-Llúria,  tot  i  que encara no han
obert el debat respecte a aquest edifici. Afirma que es tracta d’un edifici que podrien
somniar que tingués un destí i uns usos diferents dels actuals, amb cessió o no.
Recorda que fa uns anys es va fer una negociació amb Patrimoni de l’Estat respecte a
la  cessió  de  l’antic  Hospital  Militar,  que  actualment  acull  el  Parc  Sanitari  Pere  Virgili,
on  es  manté  la  titularitat  pública  i  s’han  canviat  els  usos  per  a  uns  serveis  que  són
imprescindibles per a la ciutat. Afirma que, per tant, haurien de ser ambiciosos i
podrien  aprofitar  el  debat  per  anar  molt  més  enllà.  D’altra  banda,  opina  que  el
Govern  municipal  ja  té  l’inventari  que  es  proposa  des  de  fa  anys,  però  que,  en
qualsevol cas, sempre és bo actualitzar els inventaris.

El Sr.  CORBACHO recomana al  Grup Municipal  d’ERC que no confiï  tant en el  fet que
els  governs  de  la  ciutat  i  de  l’Estat  tinguin  la  mateixa  composició  política  per  poder
arribar a acords.
Explica que no els interessa un inventari per fer desaparèixer tot allò que s’assembla
una mica a l’Estat espanyol, tal com apunta el Sr. Martí, a qui aconsella trobar un altre
instrument  per  assolir  aquest  objectiu,  ja  que  l’inventari  per  si  mateix  no  ho  farà
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possible. Afirma, però, que sí que els interessaria una radiografia de la realitat dels
solars i els equipaments susceptibles de transformació per fer-los servir en benefici
de  la  ciutat,  independentment  que  siguin  de  l’Estat,  la  Generalitat,  la  Diputació,  la
Seguretat Social, Adif o Renfe. Manifesta que no està en desacord que es faci un
inventari,  però  que  és  perdre  el  temps  si  es  pensa  que  a  través  d’un  inventari  es
modificarà  la  relació  actual  amb  l’Estat.  Conclou  que  des  del  Grup  Municipal  de  Cs
s’abstindran perquè creuen que la proposició és insuficient.

El Sr. RAMÍREZ manifesta que votaran en contra de la proposició, no tant per
l’elaboració  de  l’inventari  en  si  sinó  per  la  finalitat  que  hi  ha  al  darrere,  que  és
continuar  amb  l’estratègia  d’expulsar  Espanya  de  Barcelona  i  de  Catalunya  sota
l’aparença  d’un  interès  positiu  de  dotar  la  ciutat  de  més  espais  per  a  ús  ciutadà.  A
més,  explica  que  des  del  Grup  Municipal  del  PP  consideren  que  l’Administració  de
l’Estat,  com qualsevol  altra administració,  ha de disposar de solars i  espais  per dur a
terme la seva acció de govern i per desenvolupar accions futures dins les seves
competències que puguin ser beneficioses per a la ciutat i el conjunt del territori.
Afirma que la necessitat de més habitatge a la ciutat és una realitat, però que
l’Ajuntament  i  la  Generalitat  de  Catalunya  han  de  centrar  els  seus  esforços  a
desenvolupar aquells projectes i solars de titularitat municipal o regional. En aquest
sentit, recorda que Barcelona disposa de més de 80 solars buits on pot començar a
construir  immediatament  promocions  d’habitatge  públic  i  no  ho  està  fent.  A  més,
remarca que el mes de juny hi havia 65 promocions municipals d’habitatge públic en
marxa, però que de moment només se n’han finalitzat 3 i 49 encara no han arribat ni
a la fase de construcció de l’edifici.
Afirma que hi  ha una llarga llista d’equipaments en terreny de propietat municipal  o
autonòmica que fa anys que no són objecte de cap tipus d’actuació. Explica que, en la
proposició, hi troben a faltar aquest tipus de terrenys i, fins i tot, les finques o edificis
que podrien acollir, com ara la comissaria de Sarrià, les escoles de La Maquinista o de
Can  Fabra,  el  nou  centre  penitenciari  que  s’ubicarà  a  la  Zona  Franca,  els  solars  dels
antics  jutjats  del  passeig  Lluís  Companys,  l’ampliació  de  l’Hospital  Clínic  o  la
finalització del nou campus de Diagonal-Besòs. Opina que és en aquestes actuacions,
entre d’altres, on s’han de centrar els esforços.
Explica que poden entendre que hi pugui haver un interès per part de la ciutat en
algun solar o edifici concret i que, en aquest cas, es pugui començar a negociar amb
l’administració  corresponent.  Afirma,  però,  que  aquesta  proposta  també  es  podria
donar en relació amb solars o equipaments de la Generalitat, i que dubta molt que en
aquest cas el proposant presentés la iniciativa de la mateixa manera que ho ha fet en
relació amb els solars o edificis de l’Estat. Opina, doncs, que es tracta d’una proposta
més política que urbanística i que la intencionalitat és esborrar la presència d’Espanya
i de l’Estat espanyol a Barcelona, cosa que no es resoldrà amb un inventari, tal com ha
dit el Sr. Corbacho.

La Sra. SANZ indica que farà algunes reflexions en nom del Govern municipal tant pel
que fa a la proposició com al prec. Manifesta que són conscients que la ciutat no pot
tenir edificis en desús des de fa molts anys de manera normalitzada, però també que
molts d’aquests edificis tenen un valor patrimonial molt alt i el manteniment d’aquest
patrimoni  no  pot  recaure  només  en  l’Ajuntament.  Afirma  que,  a  partir  d’aquesta
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premissa, des del Govern estan a favor de tenir una radiografia o un inventari per
poder  disposar  en  major  mesura  d’aquests  edificis,  siguin  de  l’administració  que
siguin.
Recorda que a la CEUIM han parlat diverses vegades de la Tresoreria de la Seguretat
Social i que, per tant, hi ha casos urgents perquè, abans que passin a mans privades,
aquests edificis puguin ser recuperats per a l’ús municipal o per a usos diversos amb
interès general. Manifesta que, per tant, estan a favor de la proposició del Grup
Municipal  d’ERC  i  accepten  el  prec  del  Grup  Municipal  de  BxCanvi.  Assenyala,  però,
que  cal  tenir  en  compte  que  els  inventaris  no  els  fa  l’Ajuntament  directament  sinó
que  els  ha  de  sol·licitar  a  la  resta  d’administracions.  Afirma  que  en  aquest  cas  el
demanaran  a  l’Estat  per  donar  compliment  a  la  proposició,  igual  que  ho  faran  amb
altres administracions i amb els privats. Remarca que en els darrers anys han intentat
desencallar els solars privats a través del registre de solars buits que feia més de dos
anys que no estaven registrats, i que a partir d’ara l’Administració tindrà alguns drets
per exigir el compliment de les obligacions que té qualsevol propietari respecte a un
solar.
Afirma que cal treballar aquest tema de manera compartida perquè cada
administració té el seu catàleg patrimonial i, des del punt de vista jurídic, és molt
difícil  perdre’l.  Manifesta  que,  per  tant,  hauran  de  treballar  amb  la  màxima
complicitat  i  decidint  els  usos  que  volen  per  tal  de  poder  negociar  cessions  d’ús  o
altres fórmules que no impliquin la transmissió directa del patrimoni.

La Sra. BUHIGAS precisa al Sr. Corbacho que l’inventari que proposen comporta dues
coses:  d’una  banda,  una  estratègia  de  negociació,  i,  de  l’altra,  definir  el  potencial
urbanístic de cadascuna de les peces, els usos a què es poden destinar i les
modificacions necessàries per fer-ho realitat. Afirma que, a més, tot això té a veure
amb el fet de comprendre els contextos on es troben aquests edificis. Explica que
posen  el  focus  en  l’Estat  perquè  hi  ha  exemples  més  recents  de  propietats  de  la
Generalitat respecte a les quals s’ha arribat a acords,  mentre que hi  ha exemples de
solars de l’Estat que han estat objecte de subhastes que han quedat desertes.
Diu al Sr. Martí que l’ambició d’una proposta pot ser infinita, però que en aquest cas
s’han volgut centrar en edificis que en principi no impliquen una translació de la seva
activitat a un altre lloc o un tancament.
Explica  que,  a  l’hora  de  negociar,  li  agradaria  tenir  com  a  interlocutor  un  Adif  o  un
Estat espanyol que no es comporta com una simple promotora immobiliària quan
discuteix modificacions de planejament i per fer una transformació nova a la ciutat,
perquè al final tot són diners públics.

El Sr. VALLS manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi votaran en contra de la
proposició  perquè  és  incompleta,  ja  que  parla  només  de  l’Estat,  i  té  un  caràcter
ideològic i identitari que ha expressat de manera més clara el Sr. Martí.
Agraeix que el Govern hagi acceptat el seu prec, que destaca que planteja una
proposta que permet treballar sobre les possibilitats existents, a diferència de la
proposició del Grup Municipal d’ERC, que no és gaire clara.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, desfavorable de Partit Popular i
Barcelona pel Canvi, i abstenció de Ciutadans.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/579)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  el
Govern municipal a desenvolupar un pla director per a Motocicletes i Ciclomotors que
contempli quatre grans eixos principals per a la seva articulació. 1. SEGURETAT: 1.1.
Desenvolupament d’un estudi exhaustiu per detectar comportaments de risc acceptat
en  la  conducció  habitual  i  un  re-disseny  d’estratègies  per  apaivagar-la.  1.2.  Disseny
d’un  pla  de  mesures  disciplinàries  per  garantir  la  seguretat  dels  motoristes  i  també
dels vianants. 1.3. Fermesa en el compliment de la velocitat màxima de 30 km/h,
aquest és un factor fonamental per afavorir el descens d’accidents urbans i/o la seva
gravetat.  1.4.  Disseny  d’un  sistema  d’itineraris  preferents  per  a  motos  i  ciclomotors,
per  guanyar  fluïdesa,  seguretat  i  confort.  2.  ESTACIONAMENT:  2.1.  Disseny  d’un  Pla
d’estacionament en superfície: les motos han de baixar a les voreres i ser reubicades
a la calçada de manera preferent i intel·ligent. Aquest canvi de paradigma en el
sistema  d’estacionament,  lluny  d’implicar  dificultats  per  als  motoristes,  ha  de
funcionar  com  un  facilitador  del  seu  ús.  2.2.  Disseny  d’un  Pla  d’estacionament
subterrani públic i privat: Les motos han de baixar paulatinament a aparcaments
subterranis o poden ocupar espais comercials en planta que no siguin atractius per a
activitats  terciàries.  2.3.  Disseny  d’un  sistema  de  tarificació  per  a  les  motos,  que
restitueixi  en  part  l’espai  d’estacionament  ocupat  en  calçada.  Dinàmic,  bonificat....
però tarifat. 3. ELECTRIFICACIÓ: 3.1. Una veritable política ecologista és afavorir
l’electrificació  de  la  flota  privada  de  vehicles.  El  sector  més  fàcil  de  promocionar
inicialment són les motos. Per tant és necessari produir i convergir els factors que
permetin  una  transició  accelerada.  3.2.  Disseny  d’un  pla  per  afavorir  un  augment
massiu de la infraestructura de recàrrega lenta, en pàrquings públics, evidentment,
però també sobretot en els situats en les comunitats de veïns. 3.3. Dissenyar una
política decidida que aporti avantatges fiscals als vehicles de dues rodes elèctrics:
impost circulació, estacionament, ajuts per a la compra, etc. 4. VEHICLE COMPARTIT:
4.1. El moto-sharing és un servei que ha de permetre resoldre els 4 principals reptes
que afronta la mobilitat en zona urbana i afecten també Barcelona: contaminació,
congestió, ocupació espai públic i seguretat vial. 4.2. Augment significatiu del nombre
de  llicències  disponibles  per  als  operadors  establerts  a  Barcelona.  4.3.  Disseny  d’un
pla  real  d’implantació  dels  sistema  de  moto-sharing  a  la  ciutat  de  Barcelona,
considerant el servei com un aliat per a la millora de la mobilitat global de Barcelona.

La Sra. VILA manifesta que des del Grup Municipal de JxCat presenten aquesta
iniciativa amb la voluntat de trobar consens i frenar les mesures que sembla que vol
prendre el Govern en relació amb les motos, i de fer-ho en el marc del Pacte per la
mobilitat, que és l’espai natural del qual s’han dotat entre tots per parlar del present i
del futur de la mobilitat. Remarca que a vegades s’han assabentat més per la premsa
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que  no  pas  pel  Govern  d’aquestes  mesures,  que  opina  que  semblen  un  intent  de
«motocidi».
Explica que consideren que aquesta proposició ha de ser un punt de partida i un marc
general de treball per trobar acords no només amb els grups municipals, sinó també
amb els actors del Pacte per la mobilitat, especialment de l’àmbit de la moto, ja siguin
usuaris o altres tipus d’actors que hi tenen un paper rellevant a la ciutat. Afirma que
se centren en la moto perquè és una realitat i una necessitat tan evident de la
mobilitat de la ciutat que s’ha de tractar d’una manera molt específica. Remarca que
a la ciutat hi ha 300.000 motos, que representen el 40% de la mobilitat privada de la
ciutat,  i  que  aquesta  xifra  és  prou  important  per  tenir  una  certa  sensibilitat  a  l’hora
d’abordar les necessitats d’aquest mitjà de transport i de les persones que es mouen
cada  dia  per  la  ciutat  amb  aquest  vehicle.  Manifesta  que  entenen  que,  a  l’hora  de
plantejar mesures i  polítiques de mobilitat en relació amb la moto, s’ha de fer d’una
manera propositiva i acompanyant aquest pilar de la mobilitat, en comptes de posar-
hi dificultats sense generar alternatives, que és també el que han trobat a faltar en els
anuncis que ha fet el Govern.
Explica que presenten aquesta iniciativa en la línia de tirar endavant un pla director
de la motocicleta i dels ciclomotors que prevegi diferents aspectes, i que han
transaccionat el text amb el Govern perquè, per responsabilitat, creien que era
rellevant assolir un acord perquè el text pogués arribar a bon port. Afirma que, per
tant, han renunciat a alguna de les ambicions que tenien, però que han acceptat la
transacció perquè el Govern proposa treballar el contingut de la proposició en el marc
del Pacte per la mobilitat i, en concret, en el grup de treball de la motocicleta.
Destaca que creuen que la seguretat hauria de ser un dels eixos principals del pla
director de la moto. Afirma que és evident que hi ha comportaments de risc i que, per
tant, cal identificar-los i redissenyar estratègies, conjuntament amb els usuaris de la
motocicleta, per reduir-los. Assenyala que també cal abordar el tema de
l’estacionament. Explica que han sentit dir que es farà fora les motos de la ciutat i no
podran aparcar enlloc. Demana que, si no és així, se’ls concreti una mica més aquesta
qüestió. Afirma que la ciutat té nuclis antics complicats i que el que han d’intentar des
de  l’Administració  és  no  provocar  conflictes  entre  vianants,  col·lectius  vulnerables  i
motos o altres mitjans de transport. Manifesta que creuen que un altre eix important
del  pla  hauria  de  ser  l’electrificació.  Destaca  que  tenen  l’oportunitat  que  una  part
molt important de la mobilitat pugui fer una transició elèctrica a través del
motosharing, ajudes i altres sistemes, per tal de contribuir entre tots a fer front a
l’emergència climàtica.
Reitera que segurament els hauria agradat un text més ambiciós, però que han buscat
el  consens  i  l’acord,  i  que  ara  esperen  que  el  Govern  sigui  capaç  de  tirar  endavant
aquests eixos de treball no només amb els grups municipals sinó també amb el sector
de la moto i els seus usuaris.

El Sr. ZAÑARTU agraeix la cerca del consens i la transacció, que els farà votar a favor
de  la  proposició,  i  ofereix  la  col·laboració  del  Grup  Municipal  d’ERC  per  a  la  creació
d’un  pla  director  de  motos  i  ciclomotors  en  pro  del  bon  govern,  l’espai  públic  i  la
mobilitat de la ciutat.
Manifesta que creuen que cal governança pel que fa a la seguretat de les
motocicletes i els ciclomotors i que, en aquest sentit, el Pla local de seguretat viària
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ha  d’avançar  en  la  protecció  sobretot  dels  ciclomotors.  Afirma  que  també  cal
governança  pel  que  fa  a  l’espai  públic.  Assenyala  que  actualment  hi  ha  un  conflicte
entre les motos i els vianants, sobretot els vianants amb mobilitat reduïda. Remarca
que, per tant, és molt important fer que les motos baixin de la vorera a la calçada.
Manifesta  que,  en  tercer  lloc,  també  és  important  l’electrificació.  Afirma  que,  atès
que el preu d’una moto elèctrica és molt inferior a la d’un cotxe elèctric, pot suposar
una alternativa interessant. Assenyala que, pel que fa al sharing, ja en parlaran en la
propera proposició.
Explica que les motos i els ciclomotors són avui un mitjà molt atractiu per la velocitat,
per la disponibilitat, perquè permeten el «porta a porta» i perquè tenen un cost
inferior  al  cotxe.  Opina  que,  per  tant,  s’ha  d’anar  en  compte  amb  una  excessiva
promoció  d’aquests  vehicles,  que  estan  adquirint  molts  nous  usuaris.  Afirma  que,
parafrasejant la ponent, pensen que no han de fomentar ni «motocidis» ni un excés
de motofílies. Afirma que la moto, així com l’anar a peu, és una de les característiques
inherents de la mobilitat a la ciutat i, per tant, cal governar-la.
Finalment, remarca que la pregunta clau que s’han de fer a l’hora de promoure més o
menys les motos i els ciclomotors és d’on provenen els usuaris i, sobretot en el cas del
sharing, si aquests venen del vehicle privat o de modes actius de mobilitat.

El Sr. CORBACHO expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs, i assenyala que
el  contingut  de  la  proposició  s’assembla  a  moltes  de  les  38  al·legacions  que  el  seu
grup va presentar al Pla de seguretat, una part important de les quals van ser
recollides pel Govern.
Afirma que és  indiscutible  que són davant  d’un canvi  de model  en el  qual  el  vianant
ha de tenir més importància, com també la mobilitat compartida i altres usos, i que
ara  el  Govern  té  l’obligació  de  fer  una  reflexió  qualitativa  sobre  com  permetre
aquesta mobilitat diversa i, alhora, fer que sigui cada vegada més segura i més
amable. Assenyala que passejar avui per moltes zones de Barcelona és un perill.
Explica que abans el vianant només havia de mirar el semàfor per saber si havia de
creuar un carrer, mentre que avui és aconsellable mirar al davant, enrere, a dreta i
esquerra abans de fer-ho. Remarca que, per tant, cal posar-hi ordre, i que això només
es  pot  fer  si  es  parteix  de  la  base  de  com  s’ordena  la  mobilitat.  Afirma  que,  des
d’aquest  punt  de  vista,  és  positiu  fer  un  pla  director  que  aporti  una  mica  de  llum
sobre el tema de la moto i del vehicle compartit.
D’altra banda, afirma que si no es fa una aposta decidida per l’electrificació, no només
posant  punts  de  recàrrega  al  carrer  sinó  en  totes  les  zones  d’aparcament,  siguin
públiques o privades, aquesta serà molt més lenta del que els agradaria.

El Sr. RAMÍREZ destaca que les motocicletes representen una part molt important de
la mobilitat a la ciutat de Barcelona, que és una de les ciutats europees amb més
presència d’aquests vehicles. Afirma que, per això, s’ha de tenir una certa sensibilitat
a  l’hora  d’aplicar  polítiques  públiques  en  aquest  àmbit,  si  realment  creuen  en  la
motocicleta  com  un  element  de  mobilitat  important  quant  a  l’electrificació,  com  a
vehicle compartit i com a vehicle de poca ocupació i que resol molts dels problemes
de congestió. Opina que és veritat que en els darrers temps han vist polítiques del
Govern  municipal  que  anaven  en  la  direcció  contrària  a  allò  que  s’hauria  d’aplicar.
Manifesta que, per això, des del Grup Municipal del PP votaran a favor d’elaborar un
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pla director de motocicletes i ciclomotors en el marc del grup de la motocicleta del
Pacte per la mobilitat. Recorda que aquest grup es va suprimir en el mandat anterior i
que, a proposta del seu grup, es va tornar a posar en marxa per debatre les
problemàtiques concretes de les motocicletes.
Afirma que consideren que la seguretat ha de ser un aspecte clau en relació amb
aquests vehicles. Explica que l’any passat van perdre la vida 14 motoristes a la ciutat i
que aquesta  és  la  xifra  més  elevada des  de  l’any  2015,  quan van morir  15  persones.
Remarca que cal aplicar mesures de seguretat per reduir aquesta xifra, ja que les
motos són uns dels vehicles més vulnerables que hi ha a la calçada. Afirma que, en
aquest  sentit,  s’ha  de  treballar  en  la  millora  de  la  senyalització,  la  pavimentació  i
l’enllumenat,  així  com  en  els  punts  negres  on  hi  ha  una  major  concentració
d’accidents  d’aquesta  tipologia  de  vehicles  i  que  recull  algun  document  que  ha
presentat el Govern municipal.
Afirma que l’electrificació de la flota és una assignatura pendent i que consideren que
sense punts de recàrrega no es podran promoure polítiques públiques ni impulsar el
vehicle elèctric a la ciutat. Explica que troben a faltar la inversió necessària per tenir
els punts de recàrrega adients i, fins i tot, per aplicar polítiques d’ajudes econòmiques
tant als particulars com a les diferents comunitats de propietaris per incentivar l’ús de
vehicles privats elèctrics.
Manifesta  que  també  pensen  que  s’ha  de  treballar  en  l’ús  de  vehicles  compartits
perquè això contribuirà a reduir la presència de vehicles a les vies i carrers de la
ciutat.  Opina que potser hi ha una manca d’estratègia per part del Govern municipal
pel  que  fa  a  la  implementació  d’aquesta  tipologia  de  vehicles  perquè  s’estan  fent
algunes distribucions territorials i entre empreses que no donaran prou bon resultat
perquè els operadors puguin mantenir el servei de motosharing a la ciutat. Afirma
que també estan d’acord que s’ha  de  treballar  la  qüestió  de  l’estacionament,  ja  que
les motocicletes en superfície representen un nou repte a la ciutat i cal buscar-hi
solucions.
Expressa la plena disponibilitat del seu grup per treballar en aquestes línies i a favor
de les motocicletes amb un pla director de motocicletes i ciclomotors, i afirma que
per això donaran suport a la iniciativa.

El Sr. VALLS manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi votaran favorablement
la proposició, ja que creuen que l’ambiciós pla director de motos i ciclomotors que es
proposa  és  un  bon  punt  de  partida.  Destaca  que  les  motos  són  part  de  l’ADN  de  la
ciutat i que, tot i representar el 50% de la mobilitat privada, només disposen del 10%
de l’espai  d’aparcament.  Explica  que el  seu grup és  partidari  de millorar  el  transport
públic, però pensa que això no és incompatible amb donar opcions als ciutadans que
volen fer servir la moto, sigui privada o compartida. Demana que es regulin les coses
bé i es doni opcions a la gent, en comptes de limitar sempre amb restriccions. A més,
afirma que la gent no deixarà la moto a casa, ja que per a moltes persones encara és
el millor o l’únic mode de mobilitat.
Opina que la política actual del Govern municipal sembla consistir a no regular o no
entomar els temes que no l’interessen, tot esperant que els ciutadans s’acomodin als
seus desitjos, però que els ciutadans no ho fan i, per tant, es troben amb un sector
mal regulat i mal organitzat. Reconeix, però, que això succeeix també a altres ciutats.
Manifesta que, per tant, cal buscar solucions per a una millor seguretat i més i millors
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aparcaments per a les motos i per a una infraestructura que afavoreixi l’electrificació
de la flota.
Amb  relació  a  l’estacionament,  explica  que  continuen  pensant  que  cal  incrementar
l’aparcament  de  motos  a  la  ciutat,  tal  com  van  demanar  en  un  prec  que  no  va  ser
atès. Afirma que avui hi ha massa motos a les voreres i això representa un perill.
Manifesta que també aposten per una millor regulació del motosharing, tal com es
veurà en la proposició que presentaran després.

La Sra. ALARCÓN agraeix la voluntat de consens al Grup Municipal de JxCat. Explica
que els ha costat assolir un acord, però que creu que és molt positiu poder arribar al
màxim consens a la ciutat en els temes de mobilitat. Explica que ja havien acceptat
crear un grup per treballar el tema de la moto i que, de fet, ja van fer una primera
reunió abans del Nadal. Afirma que hi continuaran treballant i que acabaran fent un
pla director de la moto.
Precisa  algunes  xifres  que  s’han  esmentat.  Explica  que  les  xifres  oficials  de  què
disposen en aquests moments és que el 30% dels desplaçaments en vehicle privat a la
ciutat de Barcelona es fan en motocicleta o ciclomotor. Afirma, però, que cal tenir en
compte que el 70% dels desplaçaments es fan en transport públic i a peu. Remarca
que no volen fer fora la moto de la ciutat, tal com s’ha apuntat, i que no han dit mai
que no vulguin que les motos aparquin a la ciutat. En relació amb això, destaca que
s’estan fent més aparcaments que mai a les calçades.
Explica que ja sap que, com a responsable de Mobilitat, donarà moltes males notícies
i alguns li diran que té fòbia a determinades coses, ja que la seva funció és endreçar
els 100 km2 d’espai públic que hi ha a la ciutat. Afirma que en aquests 100 km2 d’espai
públic cal establir prioritats, i que els eixos de prioritat són el transport públic i el
vianant. Manifesta que, per tant, les motos han de baixar de les voreres perquè
molesten els vianants. Afirma que, en aquest sentit, estan fent un pla que no és
radical i que té un caràcter pedagògic, i convida tots els grups a participar en el debat.
D’altra  banda,  indica  que  no  parlarà  del  motosharing perquè després ja tractaran
aquest tema.
Assenyala que el text que originalment havia presentat el Grup Municipal de JxCat
contenia moltes més propostes, però que està convençuda que és a partir del
consens quan realment surten propostes ambicioses. En aquest sentit, agraeix a tots
els grups municipals la voluntat ferma de participar en el grup de treball de la
motocicleta, en el qual també es treballarà amb el sector.
Opina que la pregunta que ha plantejat el Sr. Zañartu sobre quins usuaris fan servir el
motosharing és rellevant. Afirma, però, que de moment no en tenen dades perquè
fins ara ha estat una activitat que ha crescut sense cap mena de control i regulació.

La Sra. VILA agraeix la votació favorable de tots els grups, especialment la del Govern,
que  és  qui  haurà  d’implementar  el  pla.  Explica  que  creuen  que  és  clau  establir  una
aliança amb el sector de les motos, amb els usuaris i amb el sector de l’electrificació.
Manifesta  que,  atès  que  la  proposició  s’ha  aprovat  per  unanimitat,  esperen  rebre’n
aviat notícies, amb el calendari i el procediment per elaborar conjuntament aquest
pla.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/579) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a: Desenvolupar un pla director per a Motocicletes i Ciclomotors
dins de l’àmbit del grup de treball de la motocicleta del Pacte de la Mobilitat i amb
la participació dels grups polítics del consistori que contempli tres grans eixos
principals per a la seva articulació: 1. Seguretat i prevenció de la sinistralitat. 2.
Estacionament. 3. Contaminació (electrificació i vehicle compartit).

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/565) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda
instar el Govern municipal a complir amb l'acordat en aquesta mateixa Comissió al
novembre del 2018 i a: 1. Crear una comissió integrada per tots els Grups municipals,
amb la finalitat d'impulsar un pacte institucional, polític i ciutadà pel 22@. 2. Que, en
el marc de l'esmentada comissió, el Govern presenti una proposta que inclogui: - Les
modificacions necessàries del PGM i situació administrativa com queda l'àmbit del
22@. - Els projectes d'urbanització per a l'apertura de nous trams de carrers. - Les
obres de condicionament de voreres que permetin una mobilitat segura i adaptada
en tota la zona del 22@.

RETIRADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/572)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Infraestructures  acorda:
Instar TMB a retirar immediatament de la xarxa de metro i autobús les campanyes
publicitàries amb missatges ideològics i/o polítics que contravenen les normes
utilitzades a la xarxa de transport públic durant els darrers anys.

El Sr. RAMÍREZ assenyala que aprofiten que la regidora de Mobilitat és la presidenta
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per presentar aquesta proposició i
n’exposa  el  contingut.  Explica  que  creuen  que  no  només  s’ha  de  mantenir  la
neutralitat institucional als edificis públics, com ha dictaminat alguna sentència del
Jutjat Contenciós Administratiu que ha obligat a retirar els llaços grocs de totes les
façanes dels edificis municipals, sinó també al transport públic, ja que entenen que no
s’ha de discriminar una part de la ciutadania i cal promoure la convivència.
Afirma que darrerament veuen una nova provocació per part del Govern municipal i
de TMB amb campanyes publicitàries que atempten contra aquesta neutralitat a
l’espai  públic  i  al  transport  públic.  En  aquest  sentit,  es  refereix  a  la  campanya
informativa  d’Òmnium  Cultural  als  plafons  publicitaris  del  metro  i  de  l’autobús  de
Barcelona,  amb  el  lema  «Amnistia  ara»,  on  es  reclama  l’amnistia  per  a  tots  els
condemnats del Tribunal Suprem pels fets de l’1 d’octubre. Manifesta que consideren
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que  no  s’hauria  de  permetre  aquesta  publicitat  al  transport  públic,  ja  que  és  de
caràcter ideològic i partidista.
Remarca  que  hi  havia  una  normativa  que  s’aplicava  a  TMB en  els  darrers  anys  en  la
qual  s’indicava  que  quedava  exclosa  explícitament  la  publicitat  de  missatges
ideològics o de creences individuals, incloses les campanyes que busquessin
exclusivament provocar debat social i repercussió mediàtica, promogudes per
qualsevol persona, grup o entitat. Afirma que no és la primera vegada que es
produeix aquest incompliment i que des del Grup Municipal del PP ho han denunciat
reiteradament.  Recorda  que  l’abril  del  2017  es  va  permetre  una  campanya  amb  el
lema «Perquè és el meu dret. Vota referèndum», que va figurar a 21 autobusos i a
185  plafons  de  metro,  a  més  d’un  anunci  a  MouTV,  i  que  el  juny  del  2019  es  va
permetre  una  campanya  d’Òmnium  Cultural  contra  el  Tribunal  Suprem  amb  el  lema
«Manifestar-nos. Expressar-nos. Mobilitzar-nos. Votar. Ho tornarem a fer», que es va
poder veure a 25 autobusos i 185 marquesines i cartells exteriors de metro.
Manifesta que demanen que aquesta normativa s’apliqui no només en aquests casos,
sinó en qualsevol altre cas. Explica que, per exemple, el 2009 no es va permetre la
publicitat en aquests espais d’un llibre que es deia Artur Mas, ¿dónde está mi dinero?,
on es parlava de casos de corrupció a la Generalitat catalana; una campanya de
cristians, i fins i tot una campanya sobre el bilingüisme que pretenia difondre la
sentència del Tribunal Suprem que obligava la Generalitat a incloure en els impresos
de preinscripció escolar la casella per a la lliure elecció de la llengua als centres
educatius. Afirma que, per tant, entenen que no es pot aplicar aquesta normativa
només en alguns casos.
Explica que sovint la  direcció de TMB intenta eludir  la  polèmica amb l’argument que
els criteris d’acceptació o no acceptació de la publicitat depenen de l’empresa que fa
el suport publicitari. Manifesta que són conscients que el 2019 hi va haver un canvi de
l’empresa  que  incorpora  la  publicitat  i  hi  han  entrat  uns  nous  operadors,  però  que
consideren que la direcció de TMB i el Govern municipal no poden traslladar aquesta
responsabilitat  a  l’empresa  publicitària,  sinó  que  s’ha  de  seguir  el  criteri  que  s’ha
aplicat durant molts anys per mantenir la neutralitat institucional i de caràcter polític
al transport públic per evitar discriminar i per promoure la convivència.

El Sr. CORONAS afirma que no es pot negar que el Grup Municipal del PP és
persistent en relació amb aquest tema, ja que va demanar el mateix el maig del 2018
respecte a la campanya d’Òmnium contra la repressió «Demà pots ser tu» i el juny del
2019  respecte  a  la  campanya  «Ho  tornarem  a  fer»,  també  d’Òmnium.  Remarca  que
aquesta persistència és positiva per a la campanya perquè magnifica encara més el
missatge que es vol difondre des d’Òmnium.
Opina que el Grup del PP interpreta les normatives d’una manera més laxa o flexible
quan es tracta de coses que ideològicament li agraden, com en la defensa que va fer
d’una pancarta de caràcter taurí que es va retirar a Barcelona per la seva condició de
ciutat antitaurina, i en canvi és molt més restrictiu quan el missatge no li agrada.
Afirma que segurament a aquest grup no li molestaria una campanya d’España Global
o de Societat Civil Catalana, encara que tingués un caràcter ideològic, i en aquest cas
no reivindicaria el mateix.
Remarca  que  des  de  TMB  sempre  s’ha  recordat  que  aquest  tipus  de  campanyes  es
troben en molts suports, en alguns casos de TMB i en d’altres no, i que els espais per
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a la publicitat estan concedits en exclusiva a empreses que tenen els seus propis codis
d’autoregulació  i  que,  a  més  a  més,  vetllen  perquè  sempre  es  compleixi  la  legalitat.
Assenyala que, de fet, tots els partits polítics i entitats de caràcter ideològic molt
divers  s’han  anunciat  en  aquests  espais  reiteradament.  Afirma  que,  per  tant,  no
entenen  per  què  no  s’ha  de  poder  fer  qualsevol  campanya  publicitària  mentre  no
atempti directament contra els drets o la dignitat de les persones.
Conclou que votaran en contra de la proposició perquè defensen la llibertat
d’expressió  i  creuen  que  no  es  pot  limitar  una  campanya  pel  fet  que  a  algú  no  li
sembli bé des del punt de vista ideològic.

La Sra. VILA manifesta que des del Grup Municipal de JxCat votaran en contra de la
proposició  i  que,  com a membre del  Consell  d’Administració  de TMB,  faria  el  mateix
en  cas  que  aquest  tema  arribés  a  l’empresa,  ja  que  és  evident  que  es  tracta  d’una
demanda de part i amb unes intencionalitats que la campanya en qüestió no té.
Explica que entenen que pel que fa a la publicitat a l’espai públic, sobretot en aquells
espais on l’Ajuntament de Barcelona o altres institucions hi puguin tenir un paper en
la decisió sobre la seva idoneïtat, hi ha llibertat mentre no es vulnerin els drets
fonamentals, en el sentit que les campanyes puguin ser ofensives, discriminatòries o,
fins i  tot, afavorir delictes com el d’odi.  Opina que la campanya d’Òmnium propugna
precisament tot el contrari, ja que defensa els drets humans i les llibertats públiques.
Afirma que el Sr. Ramírez també s’hi hauria de sentir interpel·lat perquè, en el fons, la
campanya defensa uns drets humans fonamentals que ell també podria veure
vulnerats. En relació amb això, remarca que organitzacions internacionals com
Amnistia Internacional o Human Rights Watch han denunciat que s’han vulnerat drets
dels  presos  polítics  i  molts  preceptes  de  la  mateixa  Constitució  i  de  l’ordenament
jurídic espanyol, així com de l’ordenament jurídic internacional.
Remarca  que  la  campanya  d’Òmnium  es  fa  ressò  d’aquesta  vulneració  de  drets  i
llibertats que han posat de manifest juristes experts de tot el món i interpel·la la
ciutadania a sentir-se còmplice de la lluita per la defensa dels drets humans. Opina
que si algú se sent molest per aquesta campanya és perquè potser no creu
aferrissadament en la defensa d’aquests drets. A més, assenyala que l’Ajuntament de
Barcelona sempre ha estat referent i capdavanter en aquesta defensa.

El Sr. CORBACHO afirma que no  entrarà  en  tots  els  exemples  que  s’han  posat,  però
que parteix de la base que tot allò que és públic, perquè compleixi la funció que sigui
de tots, ha de ser necessàriament neutral. Opina que, quan aquesta neutralitat no hi
és present, la simbologia d’allò públic deixa de ser de tots i esdevé d’una part. Explica
que es pot dir que en aquest cas es tracta de la decisió d’una empresa privada, però
que  aquesta  empresa  privada  exerceix  una  competència  pública  d’una  empresa
pública. Remarca que, per tant, és responsabilitat de l’Administració vetllar perquè es
compleixin les normes que aquesta estableixi en relació amb allò que faci qualsevol
concessionari. Manifesta que cadascú té la seva opinió, però que ell vol sentir com a
seu  tot  el  que  representa  una  cosa  pública  i  vol  que  sigui  neutral  respecte  de  l’ús
partidari, sigui de qui sigui. Afirma que, en aquest sentit, des del Grup Municipal de Cs
votaran a favor de la proposició.
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El Sr. VALLS expressa el vot favorable del Grup Municipal de BxCanvi. Explica que, una
vegada més, comproven la mala aplicació i interpretació del dret a la llibertat
d’expressió  amb  relació  al  dret  de  tots  a  un  espai  públic  sense  ingerències  ni
propaganda política, inclosa la publicitat al transport públic. Opina que negar que els
anuncis d’Òmnium tenen un contingut polític és negar allò evident. Afirma que, com a
entitat privada, encara que ben finançada per la Generalitat i els diners de tots els
catalans, Òmnium té dret a expressar les seves idees, però que no tot s’hi val i que un
dret absolut és un dret injust i lesiu per a la resta.
Assenyala que Òmnium disposa de molts mitjans i formats per exercir el seu dret
d’expressió  i  que,  com  qualsevol  altra  entitat,  ha  de  respectar  que  certs  espais  i
formats  han d’estar  lliures  de propaganda política.  Opina que l’entitat  ha  escollit  fer
publicitat als busos de TMB perquè, tot i saber que això és il·legal, pretén sobretot
provocar,  i  que  es  tracta  d’un  nou  intent  de  demostrar  que  l’espai  públic  i  tot
Catalunya són seus, tal com expressa el lema «els carrers sempre seran nostres».
Explica que creu que no han de caure en aquesta trampa, perquè se’ls està imposant
també una certa idea de la justícia.
Pregunta si, per exemple, trobarien tots correcte i conforme a la normativa que es
posessin anuncis als busos de TMB d’una fundació propera a Vox amb les seves idees
sobre els polítics presos. Explica que en aquest cas ell tindria la mateixa posició,
perquè  quan  s’ocupa  l’espai  públic  d’aquesta  manera  i  es  trenca  la  neutralitat  del
servei  públic,  es  malmet  part  de  la  convivència.  Opina  que  no  s’ha  de  ser  permissiu
quan  s’utilitza  l’espai  públic  o  els  serveis  públics  d’aquesta  manera,  cosa  que  veuen
també cada dia  a  l’avinguda Meridiana.  Demana al  Govern municipal  que acabi  amb
aquesta  visió  permissiva  i  inapropiada  del  que  és  l’espai  públic  i  el  servei  públic.
Afirma que per fer realitat la convivència i el diàleg dels quals tant es parla cal
respectar tothom.

La Sra. ALARCÓN manifesta que creu fermament en la neutralitat de les institucions
públiques, que han de representar tothom i, per tant, no han de ser llocs partidistes.
Opina, però, que no es pot comparar el fet de penjar un llaç en un balcó, que respon
a  la  voluntat  d’un  Govern  o  d’uns  partits  polítics  d’utilitzar  un  balcó  amb  un  símbol,
amb una obligació contractual de TMB amb uns concessionaris. Explica que TMB va
fer un plec de condicions per contractar la publicitat i que hi ha dues empreses
concessionàries,  una  que  s’ocupa  dels  autobusos  i  una  altra  del  metro.  Afirma  que,
per desgràcia, en aquest plec de condicions no hi ha cap clàusula que permeti dir que
no es poden fer campanyes de tipus polític. Assenyala que aquest plec de condicions
no  s’ha  fet  recentment  sinó  fa  molt  temps  i  deixa  en  mans  de  les  dues  empreses
concessionàries  el  fet  d’admetre  o  rebutjar  aquest  tipus  de  campanyes.  Afirma  que,
per tant, hi ha unes circumstàncies legals que els impedeixen acceptar la proposició.
Explica que, no obstant això, si ella continua sent presidenta de TMB en el moment
que  es  torni  a  plantejar  la  nova  licitació  de  la  publicitat  institucional,  s’haurà  de
discutir i posar sobre la taula el respecte a la neutralitat de l’espai públic que significa
el metro i el bus. Afirma que ella hauria fet el plec de condicions d’una altra manera,
però que en aquests moments les empreses tenen uns drets adquirits als quals no
poden renunciar, ja que volen complir la legalitat.
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El Sr. RAMÍREZ assenyala que  no  tenia  cap  intenció  d’entrar  en  el  debat  polític  de
fons. Remarca que, de fet, la proposició parla de retirar de la xarxa de metro i
autobús campanyes publicitàries amb missatges ideològics, sense esmentar-ne cap de
concreta. Manifesta que, atès que alguns grups han volgut entrar en el debat polític
de fons, vol dir que en una democràcia plena com és Espanya, que figura com una de
les 19 democràcies plenes que hi ha a tot el món, no es vulneren els drets
fonamentals sinó que es compleix la legalitat i s’apliquen les sentències.
Afirma que, en qualsevol cas, el que volien des del Grup Municipal del PP era parlar
de mantenir la neutralitat a l’espai públic i de garantir la convivència, perquè aquesta
propaganda política o ideològica només fa que contribuir a malmetre la convivència a
l’espai  públic  sota  la  premissa  de  protegir  i  vetllar  pels  drets  fonamentals  de  tots,
quan  el  que  s’intenta  és  mantenir  la  impunitat  legal  de  persones  condemnades  per
una sentència judicial. Manifesta que comparteix amb la regidora de Mobilitat que en
un futur caldrà revisar els plecs de condicions, o mirar de modificar-los abans que
finalitzi el contracte.

El Sr. CORONAS remarca  que demanar  l’amnistia  no  és  il·legal,  sinó  que és  demanar
que  l’Estat  exerceixi  el  compliment  d’un  procediment  establert  democràticament.
Afirma  que,  més  enllà  d’això,  la  neutralitat  no  existeix  en  cap  àmbit  de  la  vida.
Assenyala  que,  per  exemple,  hi  ha  persones  que  estan  a  favor  de  l’avortament  i
persones que hi estan en contra, o persones que estan a favor de regular la
prostitució  i  persones  que  volen  abolir-la.  Opina  que  potser  va  sent  hora  d’abordar
aquests debats no a partir de la prohibició, sinó aprofundint i arribant a conclusions
tots plegats.

La Sra. VILA puntualitza que Òmnium Cultural no té cap tipus de subvenció pública.
Afirma que, tal com ha dit el Sr. Coronas, l’espai públic no pot ser mai neutre perquè
les persones no ho són i que, per tant, el que volen les forces polítiques o les
persones que agafen la bandera de la neutralitat és, en el fons, silenciar les idees de
la ciutadania.
Opina que la intervenció del Sr. Valls és molt decebedora tenint en compte que ve de
França, que és un dels bressols de la defensa de la democràcia i dels drets de la
ciutadania. Remarca que defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques i
enfortir la democràcia és fer política, una política per emancipar els individus i les
societats.

El Sr. CORBACHO afirma que és evident que la neutralitat no existeix i que cadascú
pensa d’una manera.  Subratlla,  però,  que una cosa és  el  Govern que hi  ha dins  d’un
edifici, que segueix la lògica política de la seva ideologia, i una altra cosa és la
simbologia de l’edifici, que sí que ha de ser neutral. Remarca que, per tant, quan parla
de neutralitat, no es refereix al Govern, que pot fer el que consideri oportú i, si vol,
pot supeditar l’aprovació dels futurs pressupostos de l’Estat a una amnistia.

El Sr. VALLS manifesta, en al·lusió a la intervenció de la Sra. Vila, que ell  ve d’un país
que defensa la neutralitat del servei públic.
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Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi, i desfavorable
de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i
Junts per Catalunya.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

12. – (M1923/581) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal que es portin a terme els canvis oportuns als Decrets d’Alcaldia per
tal d’augmentar per a cadascun dels operadors el nombre de llicències fins a 1.500 en
funció de la seva capacitat i experiència demostrada.

Es tracten conjuntament els punts núm. 12 i 21 de l’ordre del dia.

La Sra. BUHIGAS recorda que es va decidir ajuntar aquest punt amb el punt 21 de
l’ordre del dia, que és una pregunta del Grup Municipal del PP sobre el mateix tema.

El Sr. VALLS recorda que des del Grup Municipal de BxCanvi sempre han apostat per
complementar el transport públic amb una mobilitat privada elèctrica i compartida.
Destaca que els serveis de motosharing ofereixen grans beneficis a la ciutat, ja que
redueixen l’ocupació de l’espai públic,  la gran majoria disposen de motos elèctriques
més sostenibles que les de combustió i aquestes motos són més segures perquè són
més noves i tenen una velocitat limitada. Assenyala que les empreses de motosharing
que operaven fins ara estaven consolidant aquest tipus de serveis, amb un augment
considerable del  nombre d’usuaris  i  la  prestació d’un bon servei  a la ciutat.  Remarca
que aquest nou tipus de mobilitat elèctrica i compartida està connectada amb
l’emprenedoria  i  la  innovació,  elements  als  quals  la  ciutat  hauria  de  donar  suport.  A
més, recorda que aquests operadors també proporcionen centenars de llocs de feina
de qualitat a la ciutat.
Afirma que tot això ara està amenaçat per regulacions i decisions que obstaculitzen la
innovació  i  el  talent.  Explica  que  la  taula  d’adjudicació  ha  atorgat  llicències  a  21
empreses del sector per operar 331 motos cadascuna i que aquest nombre excessiu
d’operadors  és  un  error  i  un  perill.  Assenyala  que  operadors,  grups  polítics  i  usuaris
han criticat durament aquesta decisió i que, fins i tot, l’alcaldessa ha parlat de la poca
eficàcia  d’aquesta  decisió.  Manifesta  que  la  decisió  de  la  taula  d’adjudicació  no
ajudarà els ciutadans, que hauran de tenir 21 aplicacions al mòbil, ni els operadors,
que amb només 331 motos difícilment podran arribar a ser rendibles, continuar
innovant, crear més llocs de treball i seguir donant opcions de mobilitat als ciutadans.
Opina que la decisió de la taula posa en risc aquest nou tipus de mobilitat i que cal
rectificar, si cal començant de nou. Afirma que les regulacions complementàries que
pugui aprovar posteriorment l’AMB seran benvingudes, però que l’Ajuntament ha de
fer la feina que li correspon i fer-la bé.

El Sr. RAMÍREZ manifesta que des del Grup Municipal del PP han formulat una
pregunta  per  conèixer  quin  és  l’estat  en  què  es  troba  el  procés  d’adjudicació  de  les
llicències de motocicletes i ciclomotors elèctrics, així com de bicicletes d’ús compartit,
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i quin és el calendari previst per a la seva implementació, ja que han detectat que hi
ha una certa preocupació en el sector i en els operadors. Explica que ahir es van
assabentar  que una de les  21 empreses a les  quals  s’havien adjudicat  inicialment les
més de 6.900 llicències de motos elèctriques compartides, Tier, hi renunciava. Afirma
que això evidencia que la flota que es dona a cada empresa pot posar en perill la
continuïtat  del  model  de  negoci  d’aquestes  empreses  que  ja  operaven  abans  de
l’adjudicació i el servei de cara a la ciutadania.

El Sr. ZAÑARTU assenyala que regular un sector que ha sorgit tan recentment no és
fàcil. Afirma que, de fet, hi ha altres ciutats que ho han intentat i que d’entrada hi han
fracassat estrepitosament.
Manifesta que els va preocupar saber que hi havia 21 empreses que licitaven per
tenir aquests paquets de llicències, tot i que no sabran el resultat final de la licitació
fins a finals d’aquesta setmana. Afirma que des del Grup Municipal d’ERC van seguir el
procés amb un cert escepticisme des del primer moment, no tant pel nombre de
llicències  com  per  la  manca  de  limitacions  d’entrada  a  un  gran  nombre  d’empreses.
Explica que no estan d’acord que s’augmenti el nombre de llicències, sinó que creuen
que,  durant  els  propers  mesos  i  anys,  s’haurà  d’analitzar  fins  a  quin  punt  cal  anar
augmentant progressivament o no el nombre de llicències, perquè no estan segurs
que  tot  siguin  avantatges.  Assenyala  que  les  motocicletes  d’ús  compartit poden ser
més segures o no ser-ho, ja que hi ha una elevada accidentalitat en aquests vehicles, i
que poden treure motos del carrer o no. Explica que, per exemple, a les ciutats on
Uber i Cabify tenen una major presència, aquestes empreses han fet augmentar el
trànsit.  D’altra  banda,  assenyala  que  les  motocicletes  d’ús  compartit poden captar
usuaris del cotxe o no. En aquest sentit, remarca que hi ha un estudi del RACC que diu
que un de cada dos usuaris que acaba fent servir les motos compartides prové del
transport públic.
Manifesta que, per tant, creuen que és un sector interessant que pot ser atractiu i
oferir alternatives, però que cal anar en compte de no inundar Barcelona de
motocicletes,  a  més  de  ginys,  perquè  la  ciutat  té  un  problema  d’espai  públic.  Opina
que  cal  veure  quantes  empreses  acaben  obtenint  llicències  i,  a  partir  d’aquí,  anar
prenent decisions en funció de com evolucioni tot. Conclou que els fa por que hi hagi
21  empreses  licitadores  tant  de  cara  a  l’usuari  com  per  la  viabilitat  de  les  mateixes
empreses, però que d’entrada no estan a favor d’augmentar el nombre de llicències.

La Sra. VILA manifesta que des del Grup Municipal de JxCat votaran favorablement la
proposició  perquè  en  comparteixen  el  fons  i  l’objectiu,  tot  i  que  els  agradaria  saber
per què parla de 1.500 llicències en concret. Explica que entenen que el motosharing
és una oportunitat per a la ciutat i que, a més, és ve donada per petites o mitjanes
empreses, algunes arrelades a la ciutat, amb una aposta tecnològica molt important.
Manifesta que creuen que és una oportunitat per poder tenir un paper rellevant en el
sector de la mobilitat, per ajudar a la transició elèctrica de les motos i els ciclomotors,
i per reduir el nombre d’aquest tipus de vehicles i, per tant, la congestió, ja que el fet
que hi hagi un vehicle compartit fa que la gent deixi la seva moto privada. A més,
destaca  que  se’n  pot  limitar  la  velocitat,  a  diferència  dels  vehicles  privats.  Remarca
que justament en el nou Pla de seguretat viària la clau de volta de tot és la reducció
de la velocitat als carrers.
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Explica que el motosharing  també  permet  tenir  un  coneixement  a  l’Ajuntament  de
Barcelona sobre quins són els hàbits i com es mouen els usuaris de les motos a la
ciutat, que és una informació de la qual disposen les empreses que operen aquests
serveis. Assenyala que es podrien fer convenis o buscar fórmules per accedir a
aquesta informació mitjançant un treball cooperatiu amb la Guàrdia Urbana o amb
l’Ajuntament  directament.  D’altra  banda,  manifesta  que  aquest  sistema  també  els
permet  redistribuir  l’oferta,  tenint  en  compte  els  pendents  de  barris  de  muntanya
com el Carmel, la Teixonera i d’altres. Afirma que el fet que un privat pugui arribar a
aquests barris i prestar un servei determinat és una oportunitat, i que si això es fa en
aliança  i  de  manera  consensuada,  segurament  es  podria  estendre  l’oferta  per  tot  el
territori complementant la xarxa de transport públic allà on aquest no arriba.
Conclou que donen suport a aquesta iniciativa perquè entenen que va en la línia de
promoure aquesta activitat i no pas restringir-la, com sembla que vol fer el Govern.

El  Sr.  CORBACHO  manifesta  que,  quan  s’escolten  els  diferents  debats  que  s’estan
produint sobre aquest tema, es pot concloure que es tracta d’un tema que interessa i
preocupa, però que les diverses posicions no estan excessivament allunyades entre si.
Opina que, per tant, hi ha interès per consensuar al màxim les posicions.
Explica que li agrada que la Sra. Alarcón parli de posar ordre a la mobilitat i que
també li  sembla  bé que digui  que ni  el  monopoli  ni  l’oligopoli  són bons  instruments.
Recalca,  però,  que  la  diversitat  pot  acabar  perjudicant  l’eficàcia  i  que,  per  tant,  cal
combinar aquests dos elements. En aquest sentit, afirma que no sembla raonable
pensar que l’existència de 21 operadors hagi de ser eficaç, entre altres coses perquè
també cal evitar que els ciutadans hagin de tenir 21 aplicacions. En relació amb això,
opina que seria positiu que algú tingués la iniciativa de crear una nova aplicació que
incorporés els 21 operadors i que no estigués sotmesa a la taxa de Google.
Manifesta que des del Grup Municipal de Cs votaran favorablement la proposició,
però que creuen que caldria reconsiderar el nombre inicial de llicències que és
adequat per posar en funcionament aquest servei. Explica que està convençut que al
Sr. Valls  no  li  importarà  gaire  una  reconsideració  d’aquest  tipus,  sinó  que  la  seva
proposta hagi contribuït al debat i a la racionalització de l’objectiu que es pretén.

La Sra. BUHIGAS diu al Sr. Ramírez que es pot posicionar respecte a la proposició del
Grup Municipal de BxCanvi.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP, tot i afirmar que
estan oberts al debat sobre si han de ser 1.500 llicències o menys operadors. Explica
que la idea és garantir un servei de qualitat, i que segmentant el servei segurament
no  s’assolirà  aquesta  qualitat  del  servei  ni  s’arribarà  a  tot  el  territori.  D’altra  banda,
opina que en el futur s’haurà de pensar en l’àmbit metropolità perquè el servei tingui
continuïtat als diferents municipis de l’àrea metropolitana.

La Sra. ALARCÓN assenyala que tots estan preocupats pel motosharing i que, com
deia el Sr. Corbacho, les posicions no estan gaire allunyades. Afirma que és un sistema
de mobilitat important perquè és elèctric i sostenible, però que el que no aporta,
segons dades de la Guàrdia Urbana, és seguretat. Explica que justament un dels
problemes que hi ha en aquests moments és que els usuaris són conductors inexperts
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i això provoca una major sinistralitat. A més, assenyala que les persones que van amb
moto  d’ús  compartit  presenten  taxes  més  elevades  d’alcoholèmia  i  drogues  en  els
controls que es fan als conductors.
Explica que, quan es treballa el gran trencaclosques que és la mobilitat de la ciutat, hi
ha coses que cal tenir en compte. Afirma que per això una de les coses que han
aprovat en el nou contracte de motosharing és el codi de bones pràctiques, que els
ajudarà molt a endreçar la circulació d’aquests vehicles a la ciutat. Destaca que el plec
de condicions és innovador, atesa l’experiència fallida d’altres ciutats on s’han produït
acumulacions  d’empreses  que  semblava  que  eren  empreses  diferents.  Explica  que,
per tant, van fer un pacte amb el sector en el mateix plec de condicions que, tot i no
ser perfecte, és innovador. Remarca que hi ha hagut una voluntat de pacte i que el
nombre de llicències que hi ha en aquests moments no respon a un criteri aleatori,
sinó  al  nombre  d’aparcaments  i  al  nombre  de  vehicles  que  pot  acollir  l’espai  públic,
que és un espai reduït.
Explica que la proposta inicial de Mobilitat eren 5.000 llicències, mentre que les
empreses del sector, que estaven desplegades sense cap mena de regulació i sense
pagar res per estar fent servir l’espai públic per a un negoci propi, proposaven 10.000
llicències. Afirma que entre els dos sectors van acordar arribar a 7.000 llicències, però
que aquest procés no s’ha acabat encara perquè de moment s’ha fet una adjudicació
inicial. Precisa que en total es van presentar 25 empreses a la licitació i que en
l’adjudicació inicial s’han aprovat 21 empreses, una de les quals s’ha retirat perquè no
reunia algun dels requisits que ja es demanaven.
Manifesta que, entre altres coses, el plec no permet el canvi de titularitat d’empreses
i, per tant, l’agrupació d’empreses, que és una cosa que podria portar algú a intentar
fer trampes. Afirma que creu que hi haurà empreses que es retiraran de la licitació i
que  cal  esperar-se  a  l’adjudicació  definitiva.  Remarca,  però,  que  hi  ha  algunes
empreses amb un gran valor tecnològic i de gestió de flotes de sharing que és molt
important que puguin continuar.
Assenyala  que  hi  ha  dues  coses  que  són  importants  de  cara  al  futur.  D’una  banda,
afirma  que  no  es  poden  permetre  només  un  servei  d’ús  compartit  a  la  ciutat  de
Barcelona, quan justament un dels problemes que hi ha amb la zona de baixes
emissions és la connectivitat amb l’àrea metropolitana. Remarca que, per tant, s’han
de plantejar un servei d’àmbit metropolità. En relació amb això, explica que el dilluns
passat va tenir una primera reunió amb l’Àrea Metropolitana per intentar veure com
fer extensiu el concurs que ara han convocat per tal de poder connectar com a mínim
amb la primera conurbació urbana, que és el que els permetrà augmentar el nombre
de llicències sense malmetre i saturar l’espai de la ciutat de Barcelona. Afirma que cal
plantejar  la  mobilitat,  igual  que  la  qualitat  de  l’aire,  des  d’un  punt  de  vista
metropolità.

El Sr. VALLS manifesta que està d’acord amb el Sr. Corbacho pel que fa a la necessitat
d’ordre.
Explica  que  és  normal  que  aquests  temes  s’abordin  ara  a  Barcelona,  però  que  tots
demanen  que  els  plantejaments  en  temes  de  mobilitat  siguin  d’àmbit  metropolità,  i
que a més també seria bo que hi hagués una coherència en l’àmbit estatal i europeu
respecte al que passa en totes les grans ciutats. Opina que això seria important per
als usos i de cara als visitants.
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Afirma que avui els operadors dels serveis de motosharing ho estan passant
malament i que darrere d’aquestes empreses hi ha llocs de treball i innovació. D’altra
banda, explica que la proposició parla de 1.500 llicències per a cadascun dels cinc
operadors actuals,  cosa que representaria 7.500 llicències.  Assenyala que n’hi  podria
haver més, però que han pensat que era el més raonable en funció de la capacitat i
de l’experiència demostrada fins ara. Opina que el discurs de la Sra. Alarcón va en la
bona  direcció,  però  que  esperen  fets,  igual  que  els  operadors  i  els  usuaris  d’aquest
servei.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la resposta de la regidora de Mobilitat i li demana si podria
concretar més el calendari previst. Explica que voldrien saber quan es produirà la
segona fase de la licitació i quan es podran fer realitat les llicències de moto i de
bicicleta d’ús compartit a la ciutat de Barcelona, que és una pregunta que els adrecen
molts operadors.

La Sra. BUHIGAS dona la paraula a la Sra. Alarcón, atès que la resta de grups
municipals declinen fer una segona intervenció.

La Sra. ALARCÓN precisa que ara mateix no poden incrementar el nombre de
llicències perquè ja han fet una primera adjudicació i hi ha unes condicions
determinades, però que, en el treball metropolità que estan desenvolupant, es
compromet a veure com poden fer una revisió del nombre de llicències un cop acabi
el procediment que ara hi ha en marxa.
D’altra banda, manifesta que no poden atorgar aquestes llicències als cinc operadors
que fins ara han estat actuant de manera descontrolada a l’espai públic.  Explica que,
per exemple, fa pocs dies va haver de treure un vehicle de motosharing que no
deixava passar el  cotxe en què ella anava ni  l’autobús.  Afirma que justament una de
les coses que els ha de permetre el concurs és poder endreçar aquest sector a l’espai
públic i tenir les dades que els facilitaran les empreses.
Assenyala que també és important tenir una aplicació, tal com ha apuntat el Sr.
Corbacho, i que ja la tenen. Explica que estan treballant amb Smou per crear una
passarel·la  que  permeti  que  qualsevol  usuari  pugui  accedir  a  través  d’una  sola
pantalla  a  qualsevol  dels  operadors  que  hi  ha  a  la  ciutat.  Afirma  que  a  l’abril  ja  es
disposarà  d’aquest  sistema,  que  és  aproximadament  quan  funcionarà  l’adjudicació.
Recorda que Smou és una aplicació de BSM i que, per tant, és una aplicació pública
que serà bastant més econòmica que Google.
Pel que fa al calendari que demana el Sr. Ramírez, manifesta que el passat 7 de febrer
va  tenir  lloc  la  mesa  d’adjudicació  i  que,  un  cop  feta  la  notificació  a  les  empreses
adjudicatàries, es va resoldre una adjudicació provisional, que es publicarà en el BOPB
i en el perfil del contractant. Assenyala que ahir es va fer una reunió tècnica amb
totes  les  empreses  i  que,  a  partir  de  l’última  publicació  en  el  BOPB,  les  empreses
adjudicatàries tindran 10 dies hàbils per presentar la documentació requerida a les
bases de la convocatòria. Afirma que, un cop presentada la documentació,
l’Ajuntament en farà la revisió i es procedirà a l’adjudicació definitiva.

La Sra. BUHIGAS indica que no ha quedat clar el posicionament del Govern respecte a
la proposició.
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La Sra. ALARCÓN manifesta que hi voten en contra perquè no la poden aplicar tal com
està formulada.

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

REBUTJADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/561) Que des de la Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica i en
coordinació  amb  altres  àrees  implicades,  es  procedeixi  a  l’elaboració  d’un  protocol
específic  per  a  la  posada  en  marxa  i  funcionament  d’horts  urbans  orientat  a  la
determinació de la idoneïtat dels espais dedicats a hort urbà que estableixi: -
L’avaluació de la qualitat del sòl i de les condicions de l’entorn, tant de forma prèvia a
l’inici de qualsevol nou projecte d’hort urbà, com en el cas de reinici de l’activitat en
aquells espais on s’ha aplicat una suspensió preventiva. -  Que en el  termini d’un any
tots els espais d’horts en funcionament a la ciutat hagin pogut gaudir d’una auditoria
de qualitat en el mateix sentit. - Que en els casos en què es detectin anomalies,
determini les mesures de correcció necessàries que s’han de dur a terme per iniciar o
reiniciar l’activitat. - Que tots els espais d’hort urbà sota aquest protocol de prevenció
i  control  gaudeixin  d’un  distintiu  de  producció  saludable  i  segura.  -  Que  el  protocol
estableixi un seguiment periòdic continuat de la qualitat del sòl i de les condicions
d’entorn dels horts urbans de la ciutat.

La Sra. BARÓ destaca que els horts urbans a la ciutat compleixen una triple funció
social,  ambiental  i  cultural.  Explica  que,  segons  l’estimació  que  han  fet,  n’hi  ha  prop
d’una quinzena a la xarxa d’horts urbans de la ciutat i  més de 500 entre els  que són
autogestionats amb el Pla Buits, els furtius i els escolars, entre d’altres, tots ells en sòl
públic.  Afirma que en els  darrers temps s’han encès algunes alertes sobre la qualitat
del sòl en alguns dels espais de la ciutat dedicats a aquest ús, fet que porta a la
impossibilitat de dur a terme l’activitat amb garanties. Assenyala, a tall d’exemple, el
tancament  de  l’hort  urbà  al  parc  de  Sant  Martí  i,  fa  pocs  mesos,  de  l’hort  de  l’Espai
Germanetes a l’Eixample. Explica que en aquest darrer cas, en una reunió informativa
que es va fer a finals del mes de setembre del 2019, el Govern del Districte va
comunicar  que  un  informe  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  deia  que  s’havien
detectat  substàncies  tòxiques  a  l’espai  de  cultiu  i  que  aquesta  terra  no  es  podia
cultivar i ni tan sols tocar. Remarca que aquesta informació arribava després de sis
anys d’activitat d’aquest hort urbà.
Assenyala que les capes superficials de sòl de la ciutat acumulen un històric molt llarg
d’usos i  que, a més a més, no hi  ha hagut un seguiment i  un control  de tots aquests
usos.  Afirma que,  per  tant,  no  poden donar  per  suposades  l’aptitud,  l’adequació  i  la
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salubritat del sòl on es practica aquesta activitat. Explica que saben que ja es parla
d’un possible  observatori  dels  horts  urbans  a  Barcelona i  que actualment  es  treballa
en un projecte anomenat «Avaluació de la contaminació als horts urbans de
Barcelona», promogut per investigadors del CREAF i que se centra en un estudi pilot
en  tres  horts.  Manifesta  que,  tanmateix,  això  no  va  en  detriment  d’altres  qüestions
que els semblen importants.
Explica  que,  d’una  banda,  pensen  que  cal  accelerar  l’avaluació  i  el  control  de  la
qualitat del sòl on ara mateix es cultiva sense tenir la certesa que és apte per al cultiu
i per al consum, i també de manera preventiva als nous espais que es puguin obrir o
reobrir. Afirma que, d’altra banda, creuen que les tècniques i els mètodes bàsics per a
avaluacions  sobre  l’aptitud  dels  sòls  es  basen  en  protocols  molt  estandarditzats  que
es podrien realitzar de manera immediata perquè són anàlisis que es fan sovint.
Conclou que demanen que s’atengui el prec que presenten amb l’objectiu de facilitar
l’activitat  dels  horts  urbans i  d’allunyar  qualsevol  tipus d’alerta  i  malfiança al  voltant
d’aquesta activitat.

El Sr. BADIA manifesta que accepten el prec, tot i que amb alguna variació de forma.
Explica que,  arran del  cas de l’hort  urbà al  parc de Sant Martí,  ja  fa quatre anys que
s’analitza  la  qualitat  del  sòl  a  tots  els  horts  i,  per  tant,  es  garanteix  que  no  es  fan
entregues  si  no  s’ha  pogut  fer  l’estudi  de  terres.  Afirma  que  no  només  ho  fan  als
horts, sinó també als espais de gossos, a les àrees de jocs infantils i als parcs. Remarca
que, per tant, ja fa quatre anys que treballen per evitar que es repeteixi un cas com
els  que s’han esmentat  en tot  ús públic  que pugui  tenir  com a element important la
terra.  Manifesta  que  també  han  demanat  una  subvenció  a  l’Agència  de  Residus  de
Catalunya  per  analitzar  els  quinze  horts  urbans,  alguns  dels  quals  ja  s’han  analitzat.
Explica  que  han  demanat  la  subvenció  per  a  aquest  any  i  que  l’executaran  quan  la
rebin, de manera que segurament serà entre aquest any i el proper any quan tindran
analitzats tots els sòls. Assenyala que aquesta és la variació respecte al prec, que
planteja el termini d’un any.
Manifesta  que  l’Agència  de  Salut  Pública  també  ha  analitzat  alguns  d’aquests  horts,
com  el  de  Sant  Martí,  i  que  en  el  cas  de  l’espai  de  l’Eixample  encara  no  tenen  els
resultats, però sí que es va poder determinar que no hi havia un risc alimentari, cosa
que no significa que no s’hagi de renovar tota la terra. D’altra banda, explica que hi ha
un equip de vuit persones de Parcs i Jardins que certifiquen la producció dels horts i
que,  de  fet,  només  s’hi  pot  fer  producció  ecològica.  Afirma  que,  per  tant,  la
problemàtica se centra sobretot en la terra i no tant en la producció, que és una
producció ecològica en la qual no es fan servir tota una sèrie de fosfats i de
fertilitzants.  Finalment,  assenyala  que  també  hi  ha  el  projecte  europeu  que  s’ha
esmentat, que analitza la contaminació als horts urbans, tot i que, com a projecte
d’investigació, segurament no tindrà un impacte directe en l’objecte del prec.

ACCEPTAT

14. – (M1923/562) Que el Govern municipal, tal i com s'ha acordat en la negociació de
pressupostos, faci públic el calendari d’execució de les obres de reforma de la Rambla
i estableixi l'inici d’aquestes per a l’any 2020.
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El Sr. CORONAS manifesta que des del Grup Municipal d’ERC  volen,  en  primer  lloc,
posar en valor el consens social que hi ha al voltant de la reforma de la Rambla.
Destaca que aquest consens s’ha treballat amb tots els sectors implicats i  de manera
cooperativa amb els veïns i veïnes, les demandes i propostes dels quals ha anat
recollint l’equip redactor i s’han plasmat en el document final que ja se’ls va presentar.
Assenyala  que  saben  que  hi  ha  hagut  discrepàncies  i  que  s’han  aportat  solucions  a
algunes  d’aquestes  discrepàncies,  fet  habitual  en  qualsevol  projecte  de  la  ciutat.
Afirma, però, que les discrepàncies importants no es donen amb relació al projecte,
sinó respecte a les directrius marcades pel pla especial anterior aprovat per
l’Ajuntament.  Explica  que,  de  fet,  el  que  troben  a  faltar  en  aquest  projecte  no  és  el
consens,  sinó  la  valentia  del  Govern  municipal  per  creure-se’l  i  tirar-lo  endavant.
Remarca que cal tenir clar que, per recuperar la Rambla, han de remar tots plegats en
la mateixa direcció.
Recorda  que  fa  onze  mesos  que  s’havia  de  tirar  endavant  la  primera  fase  d’aquesta
reforma, però que en aquell moment se’ls va dir que s’hi volien fer uns ajustos, i que
posteriorment  s’ha  anunciat  que  finalment  s’iniciaria  la  reforma  el  2021.  Manifesta
que se senten profundament decebuts per aquest endarreriment, entre altres coses
perquè també s’ha anunciat que el 2021 es començarà la reforma de la Via Laietana.
Remarca que tenir la Rambla i la Via Laietana en obres al mateix temps en un districte
com Ciutat Vella pot suposar molts problemes.
D’altra banda, recorda que el projecte no només és d’urbanització de la Rambla, sinó
que inclou també una sèrie d’estratègies que es podrien haver tirat endavant. Afirma
que, malauradament, a hores d’ara no s’ha fet res. Manifesta que, per tant, demanen
que es doni compliment a l’acord pressupostari al qual es va arribar amb el seu grup
per iniciar la reforma de la Rambla el 2020, i no haver d’esperar un any més.

La Sra. ALARCÓN assenyala que no té el mateix coneixement sobre aquest tema que
la Sra. Sanz, que ha hagut de marxar, i no podrà respondre amb el mateix nivell de
detall que ho faria ella.
Afirma que és evident que la Rambla és un espai emblemàtic de la ciutat que cal
reformar i  que hi ha hagut un gran consens i  s’ha treballat bé en relació amb aquest
projecte.  Explica  que  la  Sra.  Sanz  s’ha  compromès  a  seguir  el  calendari  previst  en
aquests moments, que és el següent: es disposarà de la redacció del projecte el juliol
del  2020;  se’n  farà  l’aprovació  inicial  el  setembre  del  2020  i  l’aprovació  definitiva  el
gener  del  2021;  s’iniciarà  la  licitació  de  les  obres  el  setembre  del  2020,  després  de
l’aprovació  inicial  de  la  CEUIM;  una  vegada  adjudicades  les  obres  el  març  del  2021,
s’estaria  en  disposició  d’iniciar  el  primer  tram,  Colom-Santa  Madrona,  el  maig  del
2021, amb una durada de 18 mesos, de manera que el primer tram estaria enllestit a
finals del 2022 o principis del 2023. Recorda que darrere de les obres sempre hi ha un
procediment administratiu i que a vegades hi ha dificultats en la tramitació, cosa que
pot provocar algun endarreriment. Afirma, però, que en principi les dates previstes
són les que acaba de donar.

El Sr. CORONAS agraeix la resposta per part de la Sra. Alarcón, tot i que assenyala que
la Sra. Sanz sap que, si ha de marxar, pot proposar un canvi d’ordre del dia. Opina que
potser  l’incomodava  haver  de  donar  aquesta  resposta,  atès  que  suposa  un
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incompliment  de  l’acord  pressupostari  a  què  es  va  arribar  amb  el  Grup  Municipal
d’ERC.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/570) Quin és el capteniment del govern municipal pel que fa a una suspensió
de llicències d'obres en tot l'àmbit del 22@?

RETIRAT

16. – (M1923/578) Que el govern municipal presenti, en el termini d’un mes, un document
que reculli les accions realitzades fins al moment per tal de donar compliment a les
conclusions  de  la  Comissió  no  permanent  d’estudi  de  la  Zona  Fòrum  que  es  va
celebrar a finals del mandat passat per abordar les diverses problemàtiques del
veïnat. Que el document inclogui també un full de ruta amb un calendari detallat de
les accions concretes a desenvolupar en el futur, tot creant un espai de treball
conjunt entre Ajuntament, altres administracions, institucions i societat civil, per
portar-les a terme.

La Sra. ARTADI saluda els veïns i veïnes de la zona Fòrum que els acompanyen, i els
agraeix la seva presència i la feina incansable que fan. Manifesta que el Grup
Municipal de JxCat preferiria haver portat noves iniciatives i accions de futur per
beneficiar els veïns i veïnes del Fòrum en comptes d’aquest prec, però que demanen
què s’ha fet en relació amb les diverses problemàtiques d’aquesta zona perquè no els
consta que s’hi hagi fet res.
Recorda  que  el  26  d’abril  de  2019  es  van  concloure  les  tasques  d’una  comissió  no
permanent d’estudi sobre els usos de la zona Fòrum i sobre les mesures per sanejar i
per  reduir  l’activitat  festiva  del  recinte  Fòrum.  Afirma  que  aquesta  comissió  es  va
crear per la passivitat del Govern municipal, que no donava resposta a uns veïns
involucrats i amb ganes de millorar el barri i la ciutat, i va aprovar per unanimitat unes
conclusions. Explica que d’això ja fa deu mesos i que no saben res de tota la feina que
s’ha de fer en relació amb les infraestructures que afecten la zona, la convivència,  la
neteja, la qualitat de l’aire i els sorolls, entre d’altres.
Remarca  que  en  el  seu  moment  es  va  parlar  de  la  necessitat  d’un  espai  de  treball
estable i d’un calendari transparent, però que no existeixen. Manifesta que, per tant,
presenten aquest prec perquè es reprengui una feina que consideren que ja s’hauria
d’haver fet. Finalment precisa el contingut del prec.

El Sr. BADIA manifesta que accepten el prec i que, per tant, facilitaran tota la
informació  que  es  demana.  Afirma  que  els  veïns  coneixen  una  part  d’aquesta
informació  perquè,  per  exemple,  es  va  acabar  alguna  de  les  obres  a  l’estiu.  Explica
que  també  s’han  mantingut  reunions  amb  la  Generalitat  i  amb  la  Diputació  i  ja  han
començat a treballar molts projectes. Afirma que s’han fet diferents actuacions i, fins i
tot, canvis en les direccions del mateix Fòrum i en projectes que hi ha en marxa.
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Conclou que recolliran tota la feina feta i els següents passos que es duran a terme i
ho compartiran tant amb els veïns com amb tots els grups municipals.

La Sra. ARTADI agraeix la disponibilitat del Govern i del regidor Badia, i recorda que la
Sra. Sanz havia parlat en el seu moment de la urgència d’aquest pla de treball integral
i de la taula tècnica.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/568) Que el Govern de la ciutat presenti el projecte, consensuat amb tots els
agents implicats, que permeti portar a terme la remodelació de la Via Laietana.

El Sr. CORBACHO assenyala que el Govern fa dos o tres mesos que parla de la
transformació de la Via Laietana, i que fins i tot es podrien remuntar molt més lluny i
dir  que  se’n  parla  des  del  2008,  però  que  tot  això  no  ha  tingut  mai  una  concreció.
Indica que el prec demana que el Govern intenti consensuar al màxim possible el
projecte i no només amb els veïns, perquè cal no perdre de vista que hi ha carrers
que  superen  el  lloc  on  s’ubiquen.  En  aquest  sentit,  destaca  la  importància  de  la  Via
Laietana com a eix mar-muntanya necessari per a la ciutat. Assenyala que això no és
incompatible amb la necessitat de pacificar el trànsit, millorar les voreres i facilitar el
transport compartit, i que també cal tenir en compte els comerciants i els veïns que
utilitzen diàriament aquest espai. Afirma que, en definitiva, el prec demana que es
deixi de parlar constantment de la Via Laietana per passar a parlar del projecte de la
Via Laietana al més aviat possible.
D’altra  banda,  felicita  el  Govern  per  la  iniciativa  de  tallar  un  cop  al  mes  la  Via
Laietana. Afirma, però, que no és quelcom innovador. Explica que, per exemple, cada
diumenge es talla la Cinquena Avinguda a la ciutat de Nova York. Opina que, per tant,
potser es podria fer aquest tall un cop a la setmana en comptes d’un cop al mes.

La Sra. ALARCÓN explica que hi hauria dos sectors que s’oposarien rotundament a la
proposta del Sr. Corbacho: el mercat de Santa Caterina, per al qual el tall del carrer
suposa una pèrdua econòmica, i els pàrquings de la zona. Assenyala que, de fet, estan
revisant alguns aspectes d’aquests talls de carrer i, també, en relació amb el transport
públic. Afirma que si defensen el binomi transport públic-vianants, és molt important
que  puguin  afavorir-lo.  D’altra  banda,  manifesta  que  és  evident  que  hi  ha  moltes
ciutats que fa anys que duen a terme iniciatives com aquesta. Afirma que saben que
no és un element innovador, però que els sembla important com a mesura
pedagògica.
Pel que fa al prec, recorda que fa dos anys es va presentar una proposta per part dels
comerciants  de  l’entorn  de  la  Via  Laietana,  que  van  encarregar  un  projecte  de
reforma del carrer a la UPC. Explica que al final, durant el mandat anterior, es va
arribar a un consens, després de moltes reunions amb els veïns i amb els comerciants
liderades per la tinenta d’alcalde d’Urbanisme i el regidor del Districte. Assenyala que,
de fet, la setmana passada es va fer l’última reunió de la comissió que ha treballat per
arribar a un consens. Afirma que ara estan tot just a l’inici del procés, amb l’encàrrec
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d’un projecte executiu, a partir del qual hi haurà una exposició inicial i s’hi podran fer
al·legacions. Opina que, més enllà de l’urbanisme, aquest procés els servirà per poder
trobar solucions a les propostes que s’han plantejat.

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

18. – (M1923/580) Que l'Ajuntament prengui la iniciativa i contacti amb els propietaris
d'immobles de gran superfície buits o infrautilitzats per estudiar conjuntament el
millor destí d'aquests immobles, sigui per a habitatges o altres usos d'interès general.

Tractat conjuntament amb el punt núm.8 de l’ordre del dia.
ACCEPTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/566) Quan està previst presentar el projecte per a la urbanització de
l'avinguda del Tibidabo i de la infraestructura necessària i imprescindible per poder
tornar a posar en funcionament el Tramvia Blau?

La Sra. BUHIGAS indica que els dos propers punts es tractaran conjuntament, ja que
plantegen pràcticament la mateixa pregunta.

El Sr. CORBACHO remarca que el Tramvia Blau no és només un mitjà de transport,
sinó una icona que forma part de la història de la ciutat i del sentiment de molta gent.
Explica  que  no  qüestiona  que  en  el  seu  moment  s’hagués  de  retirar  aquest  tramvia
per raons de seguretat, que és prioritària i passa per davant de tot, però que ja ha
passat molt temps des d’aleshores. Finalment formula la pregunta.

El  Sr.  RAMÍREZ manifesta que tots  coneixen l’interès històric  i  l’atracció turística que
representa el Tramvia Blau per a la ciutat de Barcelona i per a l’eix de plaça Kennedy,
plaça del Doctor Andreu i Tibidabo, i que a principis del 2018 va deixar de funcionar.
Explica que es va fer alguna intervenció a les cotxeres i a l’estació per transformar els
combois, però que s’havia de fer una remodelació integral dels combois així com de la
infraestructura viària i catenària i de la mateixa avinguda del Tibidabo. Afirma que en
el mandat anterior,  en el  marc del  Consell  d’Administració de TMB, se’ls  va informar
que la inversió tenia un cost d’11 milions d’euros i que es portaria a terme, però que
des  d’aquell  anunci  de  l’inici  de  les  actuacions  no  n’han  tingut  cap  més  notícia.
Manifesta que per això volen saber en quina situació es troba i quin és el calendari de
posada en marxa d’aquesta infraestructura.

La Sra. ALARCÓN afirma que és cert que el Tramvia Blau és un element històric molt
important per a la ciutat com a símbol i que és molt rellevant que les ciutats tinguin i
recuperin aquests símbols. Assenyala que això també forma part del fet comunitari i
del poder fer societat i arrelament al mateix territori, més enllà de l’interès turístic.
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Puntualitza que la qüestió que es planteja no competeix exclusivament a TMB, ja que
afecta  el  sistema ferroviari  però  també la  urbanització  del  carrer.  Explica  que  l’ATM,
l’Ajuntament de Barcelona i  TMB han treballat  sobre aquest  tema durant els  darrers
mesos i que estan pràcticament tancant un acord. Manifesta que aquest mes de
febrer podran anunciar l’acord i iniciar la licitació, com a mínim de tot el canvi relatiu
a la infraestructura ferroviària, i que serà la mateixa TMB qui ho tirarà endavant.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/571) En quina situació es troba i  quin és el calendari del projecte d’execució
per a la reforma i reobertura del Tramvia Blau i de la remodelació integral de
l’avinguda Tibidabo?

ES DONA PER TRACTADA.

21. – (M1923/576)  En  quin  estat  es  troba  el  procés  d’adjudicació  de  les  llicències  per  a
motocicletes i ciclomotors elèctrics i de bicicletes d’ús compartit i quin és el calendari
previst per a la seva implementació?

Es tracta conjuntament amb el punt núm. 12 de l’ordre del dia.
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ES DONA PER TRACTADA.

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Moció

(19PL16704)  SUSPENDRE,  de  conformitat  amb  l’article  73.1  del  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme  aprovat  per  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost,  i  d’acord  amb  les
determinacions  de  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament  i  la  Direcció
d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest  acord,  la  tramitació de plans urbanístics  derivats  en l’àmbit  de la  Modificació
de PGM 22@; SUSPENDRE, també, en els àmbits de la Modificació de PGM 22@ que
no han estat objecte de planejament derivat, les actuacions d’enderroc, les llicències
de  nova  planta  i  d’ampliació,  les  llicències  de  gran  rehabilitació  i  de  rehabilitació
integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la
implantació  de  nous  usos  industrials  a  l’àmbit,  o  bé  el  canvi  d’ús  industrial  dels
existents; EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències d’obra i
de  llicències  per  a  l’obertura,  la  instal·lació  o  l’ampliació  d’activitats  industrials
presentades  abans  de  l’executivitat  de  l’acord  de  suspensió,  i  els  comunicats
d’activitats  industrials  amb  certificació  d’Entitat  Ambiental  de  Control  (EAC),  si  la
sol·licitud  de  certificació  s’ha  realitzat  abans  de  la  data  d’executivitat  de  l’acord  de
suspensió;  EXCLOURE,  així  mateix,  de  la  suspensió,  les  sol·licituds  d’atorgament  de
llicències  per  a  l’obertura,  la  instal·lació  o  l’ampliació  d’activitats  industrials,  i  la
comunicació prèvia a l’exercici d’activitats industrials, vinculades a obres amb llicència
concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord, així
com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats
ja autoritzades o excloses de suspensió; EXCLOURE, finalment, de la suspensió les
actuacions  d’enderroc  que  se’n  derivin  de  les  llicències  d’obres  ja  concedides  o  en
tràmit amb anterioritat a l’executivitat de l’acord de suspensió; PRECISAR que aquesta
suspensió  es  fa  amb  la  finalitat  de  procedir  als  estudis  previs  a  la  tramitació  d’una
Modificació de planejament general en l’àmbit del 22@; DETERMINAR que l’àmbit de
suspensió és el delimitat i grafiat en els plànols de suspensió que figuren en
l’expedient, elaborats de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU;
DETERMINAR,  també,  a  l’empara  de  l’article  74.1  de  l’esmentat  text  legal,  que  el
termini de suspensió serà, com a màxim, de quatre mesos, a comptar des de la
publicació al BOPB d’aquest acord i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

La Sra. BUHIGAS explica que aquest punt es tracta conjuntament amb la proposició
del Grup Municipal de Cs per crear una comissió integrada per tots els grups
municipals per impulsar un pacte institucional, polític i ciutadà pel 22@. A més, indica
que el prec del Grup Municipal de JxCat sobre aquest tema decau.

La Sra. SANZ manifesta que per explicar aquest expedient cal remuntar-se a la història
del  22@,  un  districte  que  es  va  reimpulsar  l’any  2000  amb  l’aprovació  d’un
planejament urbanístic que pretenia transformar 200 hectàrees de sòl industrial amb
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una nova activitat econòmica, incorporant-hi també altres usos, com espais públics,
equipaments i habitatge protegit. Destaca que aquest model ha estat molt positiu per
al  territori  i  per  a  la  ciutat,  i  que  aquest  és  un  dels  espais  de  la  ciutat  que  més  s’ha
transformat en els darrers 20 anys. Precisa que pràcticament el 79% de totes les
parcel·les i solars estan o bé transformades o bé en tràmit de transformació, ja sigui
amb planejament en tràmit o amb llicències en tràmit. Afirma que, per tant, és un
àmbit territorial que funciona.
Explica que, tot i aquests elements positius que han permès que Barcelona sigui
també  un  referent  en  matèria  d’innovació  i  d’atracció  d’empreses  i  de  creació  d’un
teixit econòmic vinculat a l’economia del coneixement i a l’economia digital, els veïns,
el territori i el mateix sector empresarial van plantejar noves demandes en el procés
participatiu que es va fer en el mandat anterior, «Repensem el 22@», que va durar
pràcticament dos anys. Assenyala que aquestes noves demandes no afecten
substancialment el model de desenvolupament urbanístic, però incorporen nous
reptes. Afirma que, per exemple, un dels reptes que sovint els ha plantejat el teixit
empresarial és la falta de prou habitatge per als treballadors de les empreses i espais
d’aquest  àmbit.  Explica  que  altres  reptes  tenen  a  veure  amb  la  transformació
constant d’aquest àmbit: com urbanitzar i integrar de la millor manera possible l’espai
públic  al  territori,  o  com  protegir  el  teixit  ja  consolidat  d’habitatge  i  que,  a  més,
representa el patrimoni del mateix territori. Recorda que aquest procés va donar lloc
a un pacte, i que el Govern municipal ja va dir que volia treballar en el
desenvolupament  d’aquest  pacte  i  llançar  un  missatge  molt  clar  d’impuls  de
finalització del 22@ incorporant moltes de les demandes plantejades.
Explica que la proposta que avui presenten és un pas previ per poder treballar tot
això amb molta agilitat i que suposa una suspensió del planejament dels solars que no
tenen planejament. En relació amb això, assenyala que, si bé el 79% de les parcel·les
ja  estan  en  tramitació  o  bé  desenvolupades,  n’hi  ha  un  21%  on  no  s’hi  ha  fet  res
durant 20 anys. Remarca que la suspensió de planejament que plantegen està
delimitada  en  el  temps  i  en  l’espai.  Afirma  que  tindrà  una  durada  de  només  quatre
mesos, quan una suspensió de planejament clàssica pot arribar fins a un any, i
acabarà  amb  una  proposta  d’aprovació  de  planejament  per  poder  desenvolupar  les
parcel·les de l’àmbit que queden per transformar. Insisteix que parlen només del 21%
dels solars del 22@ que no tenen cap planejament iniciat ni tramitat en 20 anys.
Manifesta que l’objectiu és incorporar les reflexions que s’han fet sobre aquest àmbit
amb molta rapidesa per poder executar una proposta que permeti mantenir l’activitat
econòmica del 22@, però també protegir millor el patrimoni, incrementar l’habitatge
protegit i millorar la integració de tot el desenvolupament de transformació del 22@
en els barris de l’entorn, com el Poblenou, d’acord amb el que preveu el pacte. Afirma
que  es  tracta  d’una  proposta  molt  concreta  que  permetria  que  el  mes  de  juny  es
pogués tenir una aprovació inicial del planejament pertinent per poder seguir
executant i culminar el projecte del 22@.

El Sr. CORBACHO manifesta que la proposta que presentaven des del Grup Municipal
de Cs pretenia que el Govern es comprometés a portar a discussió el planejament
urbanístic. Assenyala que en la intervenció de la Sra. Sanz hi ha algunes
contradiccions perquè diu que el projecte del 22@ aprovat el 2000 ha estat un èxit,
però  alhora  planteja  posar-lo  en  crisi.  Opina  que,  si  és  un  projecte  d’èxit  i  només
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afecta el 21% dels solars, no és una gestió gaire encertada crear incertesa i
inseguretat amb una suspensió de llicències.
Afirma que el Govern porta avui una suspensió de llicències, però que el 2018 ja va
iniciar una revisió del pla mitjançant un gran procés participatiu. Recorda que en el
mandat anterior també es va aprovar en el Ple crear una comissió per buscar el
màxim consens de les forces polítiques, però que ni tan sols es va crear. Explica que
creuen que el Govern té dret a fer una proposta de suspensió de llicències, que és un
instrument més que ofereix la legislació, però que amb aquesta proposta crearà més
incertesa i més inseguretat jurídica sobre un projecte que la mateixa Sra. Sanz
defineix  com  un  projecte  d’èxit.  Manifesta  que  ell  està  d’acord  que  és  un  projecte
d’èxit  i  que,  per  tant,  es  pregunta  per  què  s’ha  de  sotmetre  necessàriament  a  un
procés de canvi. Assenyala que segurament la Sra. Sanz li dirà que un 10%
d’aprofitament  mitjà  per  a  habitatge  és  poc  i  potser  s’hauria  d’haver  previst  un
percentatge superior. Pel que fa a això, remarca que la ciutat té molts solars que avui
esperen  l’acció  del  Govern  per  construir-hi  habitatge  públic.  Afirma  que,  en  canvi,
segurament no passa res perquè el territori del 22@ compleixi les funcions originàries
de dotar d’una economia avançada i tecnològica la ciutat de Barcelona per convertir-
la en un referent internacional en aquest sentit.
Indica que expressarà després el vot del seu grup respecte a la proposta del Govern,
però que entén que, si la durada de la suspensió de llicències és de quatre mesos,
tindran l’oportunitat de debatre el pla i les seves conseqüències abans que finalitzi.

La Sra. BUHIGAS manifesta que si hagués d’expressar el seu sentir personal, tenint en
compte que ja treballava a l’Ajuntament com a tècnica quan es va aprovar el projecte
del 22@, compartiria tant la visió de la Sra. Sanz com la del Sr. Corbacho. Afirma,
però,  que  els  contextos  en  què  s’emmarquen  els  plans  canvien  i  que  hi  ha
mecanismes legals per revisar-los i adaptar-los a les noves situacions. Explica que des
de la seva posició més tècnica sempre ha defensat això, i més tenint en compte que
tenen un pla de l’any 1976 amb més de 1.500 modificacions i  que cada dia els  dona
més problemes.
Manifesta que comparteix amb el Sr. Corbacho que el model del 22@ és una manera
de fer ciutat que va marcar una diferència, ja que és un pla de llarg recorregut, a
diferència  dels  projectes  als  quals  estaven  habituats.  D’altra  banda,  recorda  que
durant la crisi econòmica hi va haver molta gent que el va donar per mort, mentre
que ara resulta que cal salvar-lo a tota costa.
Explica  que  des  del  Grup  Municipal  d’ERC  han  instat  el  Govern  a  considerar  que  la
suspensió estigui ben delimitada en el temps, perquè creuen que quatre mesos han
de ser  suficients  per poder construir  un acord si  el  Govern té tan clar  el  que s’ha de
fer. Afirma que al 22@ es poden fer coses que no necessiten una modificació del
planejament i que des del seu grup faran tot el possible per deixar clar al Govern que
ha  d’intensificar  la  feina  en  aquest  sentit.  Assenyala  que  és  evident  que  del
planejament a la transformació hi ha molts passos i que aquest territori va patir la
decisió  d’anul·lar  l’Oficina  del  22@,  ja  que  cal  molt  més  impuls  públic  per  tirar
endavant el projecte. Manifesta que des del seu grup no seguiran només el que passa
al 21% de les parcel·les, sinó que durant els quatre mesos de suspensió de llicències
exigiran la màxima intensitat de treball en el 78% restant del territori, que pot seguir
creant tots els habitatges i tota l’activitat econòmica que reclamen i esperen del 22@.
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El Sr. MARTÍ explica que el Grup Municipal de JxCat havia presentat un prec sobre el
capteniment  del  Govern  respecte  a  la  possible  suspensió  de  llicències  a  l’àmbit  del
22@, ja que feia dies que hi havia rumors sobre aquesta decisió en alguns sectors
econòmics de la ciutat i  especialment a l’àmbit del  22@. Manifesta que, igual  que la
resta de grups municipals, aquest matí esperaven tenir una informació del Govern
sobre aquesta suspensió de llicències per poder tenir unes mínimes claus per poder-
se definir, però que no els ha arribat aquesta informació. Explica que ell s’ha queixat, i
es queixa ara formalment en públic, perquè la informació que el Govern ha penjat
pocs minuts abans de començar la sessió de la CEUIM és insuficient per tenir una idea
aproximada de l’impacte que pot arribar a tenir  aquesta suspensió de llicències,  que
no  afecta  només  el  21,5%  d’un  àmbit  concret  sinó  tot  un  àmbit  d’economia
productiva com és el 22@.
Assenyala que no s’estendrà sobre totes les feines prèvies i del mandat anterior, amb
una comissió  no  permanent  d’estudi  sobre  la  modificació  urbanística  de  normes  per
facilitar  l’accés  a  l’habitatge,  una  sessió  de  les  quals  va  ser  exclusivament  per  parlar
del 22@. Afirma que tenen molta informació d’experts, de sectors productius i de les
empreses i operadors que treballen al 22@ per expressar reserves. Manifesta que, en
primer lloc, volen constatar la seva queixa respecte a com el Govern ha gestionat
políticament aquesta suspensió de llicències. Explica que, en segon lloc, creuen que
segurament en aquests moments, quan ja deu circular la informació sobre aquesta
suspensió, això està generant intranquil·litat i incertesa a molts sectors econòmics i
socials de la ciutat que tenen la perspectiva que el 22@ acabi sent un model d’èxit en
el futur. Afirma que ja ho és parcialment, però que encara pot ser-ho més.
Explica que estan d’acord que hi  hagi  un increment d’habitatge protegit,  que segons
van acordar ha de passar del 10% al percentatge que proposi el Govern, però que
estan  parlant  també  de  les  conseqüències  del  canvi  de  planejament  a  l’hora  de
preveure sistemes i zones verdes. Afirma que tot això tindrà uns impactes que en
aquests moments, com a grup municipal, són incapaços de determinar.
Expressa l’abstenció del seu grup en aquesta votació per la desconfiança i el desacord
respecte a la manera de gestionar la política urbanística de la ciutat per part del
Govern municipal. Manifesta, però, que es comprometen a treballar en els propers
quatre mesos perquè aquesta modificació del planejament serveixi per tenir un 22@
d’èxit  i  que  incorpori  les  necessitats  d’habitatge  protegit,  i  també  lliure,  que  té  la
ciutat.

El Sr. RAMÍREZ explica que des del Grup Municipal del PP també volen traslladar la
seva queixa per les formes del Govern, que consideren que com a mínim hauria pogut
informar  la  resta  de  grups  del  consistori  sobre  els  extrems  i  l’abast  de  d’aquesta
suspensió de llicències al 22@. Remarca que, tot i que el Govern segueix un
procediment reglat, aquesta suspensió de llicències tindrà conseqüències. Assenyala
que segurament en aquests moments ja està tenint les primeres conseqüències, per
la incertesa que suposa per a diferents sectors econòmics i per la inseguretat jurídica
que comportarà, atès que tindrà una afectació molt important en tot el sector.
Recorda  que,  segons  paraules  de  la  mateixa  tinenta  d’alcalde,  el  22@  s’ha  convertit
en un model d’èxit els darrers anys i ha estat també l’eina d’atracció de nous sectors i
de seus corporatives cap a la ciutat. Destaca que l’any passat va concentrar el 54% de
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la  inversió  total  d’espai  d’oficines  a  Barcelona  i  que  s’estima  que  el  68%  dels  nous
projectes previstos fins al 2022 s’instal·laran en aquesta zona i arribaran a ocupar fins
a 350.000 m². Manifesta que, per tant, comparteixen la visió que el 22@ ha estat un
model  d’èxit  que  ha  revitalitzat  una  antiga  zona  industrial  i  l’ha  reconvertit  en  una
zona de creixement empresarial, afavorint la innovació i nous equipaments, hotels i
habitatges. Explica que poden estar d’acord que s’ha de continuar treballant per crear
un barri més amable per als veïns i repensar el model del 22@ que va néixer el 2000,
però que probablement això s’ha de fer d’una manera diferent de com ho planteja el
Govern municipal.  Afirma que no entenen per què s’ha de canviar el  model del 22@
per fer un barri residencial, modificant-ne els usos amb l’eliminació de sòl i sostre per
a oficines, quan aquesta zona, juntament amb la Marina del Prat Vermell, ha de
suposar actualment el pols econòmic de la ciutat, amb sinergies entre empreses i
universitats de la zona.
Manifesta que ja estan acostumats a aquesta forma de governar del Govern de
l’alcaldessa  Colau,  però  que  governar  «per  decret»,  prohibint  i  suspenent  llicències
paralitza  l’activitat  econòmica  i  la  inversió  a  la  ciutat.  Afirma  que  el  22@  n’és  un
exemple  més,  com  també  les  suspensions  de  llicències  que  s’han  fet  a  Gràcia,  als
entorns del Mercat de Sant Antoni, als entorns del carrer Girona i amb el PEUAT.
Opina  que  s’abusa  de  la  figura  de  la  suspensió  de  llicències  i  que  això  no  afavoreix
sectors  que  han  estat  un  model  d’èxit  i  tan  importants  com  el  22@.  Conclou  que
votaran  en  contra  de  la  proposta  perquè  no  estan  a  favor  d’aquesta  manera  de
governar, tot i estar disposats a discutir com es determina el planejament en aquest
àmbit.

El Sr. VALLS destaca que el districte 22@ és la història d’èxit de la complicitat entre el
sector privat i el públic que tant ha beneficiat la ciutat i els barcelonins, a part de ser
l’ADN  de  Barcelona.  Manifesta  que  avui  més  que  mai,  en  un  moment  de  dubtes,  la
ciutat necessita impuls, lideratge, col·laboració publicoprivada i confiança.
Recorda  que  el  2019  s’ha  batut  el  rècord  d’ocupació  d’espai  llogat  al  22@,  amb
155.000  m²,  i  que  l’equip  del  22@  pensa  que  el  2020  serà  també  un  molt  bon  any.
Explica que entén perfectament que es consulti els veïns, però que alhora saben que
a la ciutat falta sòl per a oficines. Afirma que precisament, durant 20 anys, al 22@
s’ha  guardat  aquest  sòl  que  no  es  va  fer  durant  la  crisi  en  altres  barris,  on  es  va
construir massa habitatge. Pregunta quin és el projecte del Govern municipal per a
allò que es va anomenar «el Manchester del sud d’Europa», ja que vol entendre quina
és  l’estratègia.  Demana  al  Govern  que,  si  vol  fer  un  replantejament  del  model,  ho
exposi als grups municipals, a les empreses i als veïns i trobi un consens al més ampli
possible, però que no actuï així en un dels grans temes de la ciutat. Explica que no
entén les presses per presentar un text just abans de la sessió de la CEUIM, quan creu
que tots es poden trobar en aquest tema.
Manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi es reservaran de moment el vot, en
espera de més explicacions, ja que el que es planteja genera moltes preguntes, quan
el que cal és seguretat jurídica, econòmica i política. Opina que el debat que
mantenen ara potser està generant el contrari del que vol el Govern i que, per això,
no ha estat afortunada aquesta manera d’actuar.
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La Sra. SANZ remarca que el que proposen és una suspensió de planejament que
afecta un 21% de parcel·les que no tenen cap tipus de tràmit iniciat.
Assenyala que el Sr. Valls feia una reflexió vinculada al tema de la complicitat que li
sembla molt adient, ja que precisament tot el que plantegen neix de la complicitat
amb  el  teixit  veïnal  i  empresarial  d’aquest  territori.  Subratlla  que  també  és  el  teixit
empresarial el que els demana que incorporin elements de millora de la protecció
patrimonial  i  d’increment  de  l’habitatge  protegit.  Afirma  que  es  tracta  de  qüestions
rellevants per estudiar en un temps molt específic, perquè el que volen és completar i
consolidar el 22@. Explica que el 22@ ha estat un bon model, però que no poden
mirar cap a una altra banda i fer veure que no hi ha noves demandes del teixit
empresarial i productiu, dels veïns i veïnes i dels agents socials del territori. Manifesta
que,  per  tant,  creuen  que  ara  tenen  l’oportunitat  d’incorporar  alguns  elements  que
millorin aquestes parcel·les, amb la complicitat també dels grups municipals, als quals
demanaran que els acompanyin en tot aquest treball.
Recorda al Sr. Corbacho que, quan es va aprovar el Pla especial urbanístic
d’allotjaments  turístics  (PEUAT),  el  Grup  Municipal  de  Cs  i  d’altres  van  plantejar  la
importància de permetre que es fessin allotjaments turístics al 22@. Pregunta per
què es poden desenvolupar aquests allotjaments i, en canvi, no es pot reflexionar
sobre  la  incorporació  d’una  mica  més  d’habitatge  protegit.  Remarca  que  es  tracta
d’incorporar elements que són de sentit comú per a les persones que viuen, trepitgen
i treballen al 22@, que són els col·lectius amb els qui han treballat aquests consensos.
Demana  responsabilitat  als  grups  i  que  deixin  de  parlar  d’inseguretat  i  d’incertesa.
Afirma  que  justament,  amb  la  suspensió  de  quatre  mesos  i  l’aprovació  inicial  d’una
modificació,  el  que  estan  donant  són  certeses,  gràcies  també  a  l’acord  amb
determinades forces polítiques com el Grup Municipal d’ERC, que els ha demanat que
siguin  molt  clars  en  tot  això.  Recalca  que  si  l’acord  fixa  un  termini  de  quatre  mesos,
quan  podria  ser  d’un  any,  és  perquè  la  voluntat  política  del  Govern  és  completar  i
finalitzar  el  22@. Afirma,  però,  que ho volen fer  sense donar  l’esquena a  problemes
que hi ha avui al territori.

El Sr. CORBACHO explica que, quan es va construir la plaça Europa, si bé la legislació
obligava  al  10%  d’aprofitament  mitjà,  es  va  fer  una  reserva  de  sòl  del  30%  per  a
habitatges. Afirma que, per tant, la Sra. Sanz no el pot interpel·lar ni donar consells
pel que fa a sensibilitat en matèria de polítiques socials i polítiques d’habitatge públic.
Manifesta que està d’acord que un planejament urbanístic no és immutable i que no
nega  la  necessitat  de  revisar  un  planejament  d’acord  amb  la  realitat  i  les  noves
necessitats del moment per veure si cal reconduir-lo. En aquest sentit, afirma que és
evident que la tecnologia i la situació social de l’any 2000 eren diferents de les que hi
ha el 2020.
Opina que el Govern té dret a utilitzar un instrument com la suspensió de llicències, ja
que  tot  Govern  ho  pot  fer  i  la  llei  ho  facilita,  però  que  avui  no  ha  estat  a  l’altura.
Afirma que si el Govern pretén assolir en els propers quatre mesos el major consens
possible amb les entitats econòmiques i veïnals i amb els grups polítics al voltant de la
introducció  d’alguns  canvis  al  22@,  avui  no  ha  cuidat  les  formes,  ja  que  els  grups
s’han assabentat a les 15.00 hores, mitjançant un correu electrònic, que se sotmetia a
discussió aquesta proposta. Manifesta que hi votarà en contra no tant pel fons com
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per les formes del Govern, però que està totalment obert a discutir entre tots com
volen que sigui el 22@.

La Sra. BUHIGAS indica que falten les posicions de vot i que el Sr. Ramírez i ella
disposen  encara  d’uns  segons  més  de  temps  d’intervenció. Assenyala que a la Sra.
Sanz també li queda temps perquè intervé en nom del seu grup i del Grup Municipal
del PSC.

El Sr. RAMÍREZ declina tornar a fer ús de la paraula.

El Sr. VALLS manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi votaran en contra de la
moció per les mateixes raons que acaba d’expressar el Sr. Corbacho.

La Sra. BUHIGAS remarca  que  la  suspensió  és  de  quatre  mesos  perquè  s’ha  de
treballar  l’aprovació  inicial,  ja  que  no  existeix  i  el  Govern  no  la  pot  donar  per  feta.
D’altra  banda,  diu  al  Sr.  Ramírez  que,  amb  aquesta  suspensió,  es  poden  seguir
gestionant i construint 350.000 m² d’oficines al 22@. Assenyala que, si es mantingués
la  capacitat  d’absorció  del  mercat,  això  comportaria  dos  anys,  mentre  que  la
suspensió és només de quatre mesos.

El Sr. CORBACHO precisa que el Grup Municipal de Cs retira la proposta.

El Sr. MARTÍ manifesta que entenen que el prec del Grup Municipal de JxCat sobre
aquest tema decau.

La Sra. BUHIGAS assenteix i afirma que el secretari en pren nota.

El Sr. MARTÍ demana que així consti a l’acta.
Reitera  l’abstenció  del  seu  grup  pels  mateixos  motius  que  han  expressat  la  resta  de
grups. Remarca, però, que és una abstenció per expressar la seva voluntat de diàleg
en el futur. D’altra banda, recorda que el planejament vigent preveu la construcció de
gairebé  4.000  habitatges,  dels  quals  no  s’han  fet  ni  la  meitat.  Assenyala  que  ho  diu
perquè estan reclamant als privats coses que no fa el mateix Ajuntament.

El Sr. CORBACHO expressa el vot contrari del Grup Municipal de Cs i manifesta que
espera que, quan el Govern porti a aprovació el pla, no els ho comuniqui mitja hora
abans. D’altra banda, explica que entén que la proposta del seu grup decau perquè la
suspensió de llicències obligarà el Govern a presentar el pla que demanaven.

La Sra. SANZ convida el Sr. Corbacho a llegir el pacte perquè creu que li aclarirà el que
pensen  empresaris  i  veïns,  i  està  segura  que  compartirà  molt  bona  part  d’aquest
document.
Agraeix els vots favorables i es compromet a tenir un espai amb tots els grups per
poder treballar el pla.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana, abstenció de Junts per Catalunya, i desfavorable de
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

APROVADA

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 18.59
hores.
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