Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Sessió de 18 de maig de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la casa de la ciutat, el 18 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ
D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT en sessió ordinària, sota la
presidència de l'Im. Sr. Regidor Jordi Coronas i Martorell. Hi assisteixen les Imes. Sres.
i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, María Rosa Alarcón Montañés, Laia
Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino
Corbacho Chaves, Oscar Ramírez Lara i Manuel Valls Galfetti, assistits per l'assessor
jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i
que certifica.
També hi són presents la Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya, les Sres. Sònia Frías Rollón, gerent d'Ecologia, i Laia Grau
Balagueró, gerent d'Urbanisme, i els Srs. Manuel Valdés López, gerent de Mobilitat,
Jacobo kalitovics, director de la xarxa de bus de TMB i Oriol Vall-llovera Calmet,
gerent de TERSA.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucia
Martín González, David Escudé Rodríguez, Ernest Maragall i Mira, Elsa Artadi Vila i Eva
Parera Escrichs.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
El Secretari delegat constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els
assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la
referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
S'obre la sessió a les 16.01 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 20 d'abril
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S’APROVA.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls, Alarcón i
CCM 5/21 Ecologia2

1/24

Badia.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(20150001) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Tulpan Intermediación, SL. la garantia definitiva d'import
1.680,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la
coordinació, seguretat i salut i senyalització excepcional 2015-16, amb càrrec a
l'exercici pressupostari 2021.

2. –

(20140444) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna a SGS Tecnos, SA. la garantia definitiva d'import 1.957,50 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al Projecte D.F. Millora
senyalització 2014-2015, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

3. –

(20150011) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna la garantia definitiva d'import 38.977,54 euros constituïda per
respondre del compliment del contracte relatiu als serveis de manteniment de les
escales mecàniques i els ascensors 2015-2018, lot B, amb càrrec a l'exercici
pressupostari 2021.

4. –

(20170151) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Logitek, SA. la garantia definitiva d'import 2.108,36 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis de
manteniment preventiu i correctiu en la modalitat de tot risc de la Plataforma de
Telecontrol de l'Ajuntament de Barcelona, que inclou tots els elements de
comunicacions (switch, routers), així com servidors, sistema d'emmagatzament (NAS),
sistemes operatius, sistema de virtualització, Plataforma Wonderware instal·lat al CPD
(Centre de Processament de Dades) de l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec a
l'exercici pressupostari 2021.

5. –

(20170015) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna a E3 Solinteg, SL. la garantia definitiva d'import 1.399,50 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a A.T. redacció
projecte Pamplona Castillejos, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

6. –

(20170575) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Ingenieros Emetres, SLP. la garantia definitiva d'import 1.669,11
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis
d'assistència tècnica per al seguiment de la instal·lació i retirada de l'enllumenat de
Nadal 2017, per a l'exercici pressupostari 2021.
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7. –

(20210090) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 d'abril de 2021, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu a la realització del sistema de control de velocitat, mitjançant radar
de tram al túnel del Litoral de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un
pressupost base de licitació de 369.140,04 euros (IVA inclòs).

8. –

(20210148) De la gerent d'Ecologia Urbana i Mobilitat, de 13 d'abril de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa
del contracte relatiu al suport tècnic i de consultoria en gestió documental al servei
d'arxiu i gestió documental a la gerència d'Ecologia Urbana i Mobilitat de l'Ajuntament
de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 189.137,52 euros (IVA
inclòs).

9. –

(3010/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 14 d'abril de 2021, que
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
2.831,40 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la retirada de nius de cotorres en les
torres d'il·luminació dels camps de futbol Baró de Viver i Sant Andreu adjudicat a TebVerd, SCCL., per als exercicis 2021-2022.

10. –

(20210047) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a
l'assistència tècnica, a la direcció de serveis d'infraestructures i espai urbà, per als
exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 149.467,36 euros (IVA
inclòs).

11. –

(21000078) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de coordinació de seguretat i salut inherents als treballs executats dins dels
contractes de manteniment dels paviments, senyalització vertical i horitzontal i de
serveis per a la fabricació, col·locació i retirada de senyalització excepcional per actes
a la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de
licitació de 95.621,90 euros (IVA inclòs).

12. –

(20160472) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 22 d'abril de 2021, que
cancel·la i/o retorna a SGS Tecnos, SA. la garantia definitiva d'import 1.170,00 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'elaboració de
l'inventari i auditoria de la xarxa de prismes de telecomunicacions municipals i el
foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat
laboral 2016, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

13. –

(20200554) De la gerent d'Ecologia Urbana, de 26 d'abril de 2021, que reajusta les
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import d'1.996,50 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica i auditories internes
del sistema de Gestió de Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 Gerència de
Mobilitat i Infraestructures adjudicat a Ecogesa XXI, SL., per als exercicis 2021-2022.

14. –

(20200555) De la gerent d'Ecologia Urbana, de 26 d'abril de 2021, que reajusta les
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anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 2.420,00 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica del sistema de Gestió
segons ISO 14001:2015 de medi ambient, auditories internes i suport a les auditories
externes d'Ecologia Urbana adjudicat a Project-Tres Estrategias Corp., SA., per als
exercicis 2021-2022.
15. –

(20210010) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que adjudica a Lgai
Technological Center, SA. el contracte relatiu al servei de verificació i calibració
d'instruments de control i mesura del soroll, per als exercicis 2021-2024, i per un
import de 79.772,88 euros (IVA inclòs).

16. –

(21000079) De la segona tinenta d'alcaldia, de 26 d'abril de 2021, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al servei d'assistència tècnica com a suport als diferents serveis del
Departament d'Espai Urbà per poder gestionar els manteniments, per complir amb els
nivells de servei requerits a la Ciutat, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost
base de licitació de 278.000,36 euros (IVA inclòs).

17. –

(20210014) De la gerent municipal, de 29 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al
manteniment de les infraestructures, instal·lacions mecàniques, elèctriques, sistema
de control i el servei de gestió del centre de control i serveis de suport a
l'Administració de les galeries de serveis del 22@, per als exercicis 2021-2023, i per un
pressupost base de licitació de 217.789,42 euros (IVA inclòs).

18. –

(20210015) De la gerent municipal, de 30 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei d'assistència tècnica de gestió i anàlisi de dades del Departament de Resiliència
Urbana, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de
245.946,82 euros (IVA inclòs).

19. –

(20210109) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 30 d'abril de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa
del contracte relatiu al servei de suport tècnic en relació a les limitacions acústiques
d'esdeveniments culturals a l'aire lliure, per als exercicis 2021-2022, i per un
pressupost base de licitació de 134.375,34 euros (IVA inclòs).

20. –

(20200567) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 30 d'abril de 2021, que
autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària aprovada en data 22-12-2020 per
finalització de l'exercici pressupostari i impossibilitat d'ircorporar-los a l'exercici
següent i, en conseqüència, aprova l'autorització i disposició de la despesa del
contracte relatiu a la substitució de persianes a la Fàbrica del Sol adjudicat a Expert
Line, SL., per a l'exercici 2021, i per un import de 23.508,94 euros (IVA inclòs).

21. –

(20114284) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 3 de maig de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Tradesegur, SA. la garantia definitiva d'import 9.990,00 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al manteniment dels
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cinemòmetres-radars, amb càrrec a l'exercici 2021.
22. –

(20180591) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 3 de maig de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Ingenieros Emetres, SLP la garantia definitiva d'import 2.303,25
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'assistència
tècnica per al seguiment de la instal·lació i retirada de l'enllumenat nadalenc 2018,
durant l'exercici 2021, per un import de 2.303,25 euros.
Acords de la Comissió de Govern de 22 d'abril de 2021

23. –

(20210108A) INICIAR l'expedient per al contracte mixt de manteniment de
l'equipament de visió artificial a la ciutat de Barcelona durant el període (2021-2023),
amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21000818,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació d'1.227.006,42 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
2.028.109,78 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 d'1.014.054,89 euros i import de l'IVA de 212.951,53
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 562.377,94 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un
import (IVA inclòs) de 613.503,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504, un import (IVA inclòs) de 51.125,27
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 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. DECLARAR la improcedència de la revisió de
preus d'acord amb l'establert en el PCAP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

24. –

(20210110A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de suport a la
gestió del coneixement per cobrir les necessitats de la Direcció de Recursos i Control
de Gestió (DRCG) adscrita a la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21000885, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 798.221,91 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.011.520,88
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 659.687,53 euros i import de l'IVA de 138.534,38
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 66.518,48 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500, un
import (IVA inclòs) de 199.555,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500, un import (IVA inclòs) de 266.073,97
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15018 0500, un import (IVA inclòs) de 266.073,97 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15018 0500;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, d'acord amb
l'article 103, LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
25. –

(21SD0172P) APROVAR el Projecte Constructiu d’Actuacions de Reforç de carril BUS
2020-2021 de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe
tècnic de 24 de març de 2021 i amb l’Auditoria de 8 de maig de 2020 que consten
degudament incorporats a l’expedient, amb un pressupost d’execució d'1.145.392,12
euros, el 21% de l'Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, de conformitat amb l'article
37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals i d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la
província. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest procediment.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

26. –

(21SD0173P) APROVAR el Projecte executiu de millora de la senyalització vertical
2020-2021, d’iniciativa municipal promogut per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord
amb l’informe tècnic de 24 de març de 2021 i amb l’Auditoria del projecte de 16
d’abril de 2020 que consten degudament incorporats a l’expedient, amb un
pressupost d’execució de 754.873,33 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA)
inclòs, de conformitat amb l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i d’acord amb allò
que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diars de
més circulació de la província. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en
aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 29 d'abril de 2021

27. –

(20210079A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei d'assistència tècnica
com a suport als diferents Serveis del Departament d'Espai Urbà, per a poder
gestionar els manteniments per tal de complir amb els nivells de servei requerits a la
Ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte
21000557, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 278.000,36 euros (IVA inclòs) i un valor estimat
de 513.504,72 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 229.752,36 euros i import de l'IVA de 48.248,00 euros; i
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 115.833,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any
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2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504, un import (IVA inclòs) de
139.000,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15331 0504, un import (IVA inclòs) de 23.166,70 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15331 0504;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu
l'art. 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
28. –

(20PL16804) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador d’una residència assistida
amb centre de dia per a gent gran al carrer Rubió i Ors 19 de Barcelona; promogut per
Domus Hortus, 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.

29. –

(21XC0092) APROVAR el Conveni de col.laboració interadministrativa entre
l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per
objecte la redacció del projecte d'urbanització de la Torre del Fang i l'execució de la
primera fase del projecte, de conformitat amb l'Acord marc regulador de les relacions
entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i l'Ajuntament de Barcelona,
aprovat per acord de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016, pel
desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres d'urbanització i les obres
ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions derivades de l'Acord de
col.laboració celebrat el 12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import de 909.921,00 euros amb càrrec a la partida D/74486/15331
(Actuació P.09.7012.01) del pressupost de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'any
2021, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb NIF A63198451, per fer
front a les despeses derivades del conveni; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia de
l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del present
conveni i dels actes que se'n derivin i DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia,
Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat.

30. –

(21XC0094) APROVAR el Conveni de col.laboració interadministrativa entre
l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per
objecte l'execució del "Projecte de construcció per a la implantació de carrils bici en
els carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i
Gran de Sant Andreu, al Districte de Sant Andreu", de conformitat amb l'Acord marc
regulador de les relacions entre la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i
l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern de 30 de juny
de 2016, pel desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres
d'urbanització i les obres ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions
derivades de l'Acord de col.laboració celebrat el 12 de juny de 2002 entre el Ministeri
de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; FACULTAR la
Segona Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per
a la signatura del present conveni i dels actes que se'n derivin; AUTORITZAR i
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DISPOSAR la despesa per un import d'1.103.182,00 euros amb càrrec a la partida
D/74487/15331 (Actuació P.09.7012.02) del pressupost de la Gerència d'Àrea
d'Ecologia Urbana de l'any 2021, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb
NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades del conveni; i DONAR-NE
COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat
31. –

(21PL16836) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus
d'equipament de la Nau F del recinte de la Fabra i Coats; d’iniciativa municipal a
proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Museu d'Història de
Barcelona (MUHBA); 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.

32. –

(20g331) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública
del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de
Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar de Barcelona, presentades per la societat
mercantil GRAFI, SL l'1 de març de 2021, i per la Sra. Maria Teresa Civil Trullàs, el 8
d’abril de 2021, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’Informe del
Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 14
d’abril de 2021, que consta a l’expedient i que es dona per reproduït. APROVAR
definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article
125.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, els estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla de
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristòbal de Moura, Treball, Marroc i
Selva de Mar de Barcelona, presentats pels propietaris que representen més del 50%
de la superfície del Polígon d’actuació urbanística, incorporant d’ofici la prescripció
que es conté a l’apartat tercer dels fonaments de dret de l’informe del Departament
de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 15 d’abril de
2021. REQUERIR els esmentats propietaris per tal que constitueixin la Junta de
Compensació mitjançant escriptura pública. DESIGNAR com a representant d’aquesta
Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, al Director de serveis de
gestió urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, el Sr. Jaume Vidal i Pi.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major
circulació de la província, a la Gaseta Municipal i al tauler d’edictes de la Corporació;
NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE compte a la Comissió
d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 6 de maig de 2021

33. –

(20210151A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei de control
d'accessos per talls de carrer amb motiu del programa Obrim Carrers 2021 - 2022,
organitzats per l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat amb mesures
de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21001465, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
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base de licitació d'1.854.195,75 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus
unitaris i un valor estimat de 3.677.743,64 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 1.532.393,18
euros i import de l'IVA de 321.802,57 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 505.689,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/15141 0505, un import (IVA inclòs) d'1.348.506,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15141
0505; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
34. –

(21g75) APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 164.2 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte de
reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon
d’Actuació Urbanística del Pla de Millora Urbana per a la modificació dels usos
admesos en la planta baixa de la finca resultant 4B del PERI de les zones de
remodelació a l’entorn dels carrers Lanzarote i Residència, presentat per la societat
mercantil FALCIOT PROJECTES IMMOBILIARIS SL i el Sr. Salvador Papiol Abante, que va
ser formulat per mitjà d’escriptura pública atorgada davant de la Notària de Barcelona
Sra. M. Dolores Giménez Arbona, en data 22 de desembre de 2020, amb número de
protocol 2306. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei
d'Urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació voluntària produirà essencialment els efectes econòmics i
jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i, per tant, entre
altres, la cessió en ple domini i lliure de càrregues a l'Administració actuant dels
terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el
planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Tauler d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels
diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els
propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 13 de maig de 2021

35. –

(20g74) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i
l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, el Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de Reparcel·lació de
la UA 2 de la Modificació puntual del PERI Llull Pujades Llevant per un import
13.425.555,59 euros, iva exclòs. En execució del Projecte de reparcel·lació s’ha
requerit i cobrat un import de 15.722.368,98 euros, iva exclòs, pel que existeix
un excés de finançament pendent de retorn als titulars de les finques de resultat per
valor d'1.048.175,80 euros iva exclòs, un total d'1.209.681,13 euros, IVA inclòs. El
saldo, atès l’existència de 106.305,31 euros pendents de cobrament, del compte de
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liquidació definitiva de Projecte de Reparcel·lació esmentat és d'1.103.378,82 euros
IVA inclòs, a retornar al conjunt dels propietaris. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la
Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. DONAR-NE compte a
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
b) Mesures de govern
1. –

Pla de millora del servei d'autobús de Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Alarcón, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez i Valls.
ES DÓNA PER TRACTADA
c) Informes

2. –

Informe de gestió. Barcelona Energia 2018-2020.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Vall-llovera, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i
Badia.
ES DÓNA PER TRACTAT
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. –

ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic
de la Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), els acords
següents: 1.- DESIGNAR la Sra. Sònia Frias Rollón membre del Consell d'Administració
de l’esmentada societat, en substitució de la Sra. Gemma Arau Ceballos. 2.- ESTABLIR
que el termini de designació de la consellera que es nomena serà l'establert en els
respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de
mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament la Presidenta i el Secretari del
Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el
nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva
inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas
necessari.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
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Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
4. –

ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic
de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Primer.Designar el Sr. Oscar Benítez Bernal membre del Consell d'Administració de la Societat
Foment de Ciutat, SA, en substitució de la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs. Segon.Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en
els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de
mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el president i el Secretari del
Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el
nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva
inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas
necessari.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
5. –

(EM 2021-05/14) AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la signatura del
Pacte dels socis de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), Barcelona de Serveis
Municipals, SA (BSM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que té per objecte
regular la incorporació a TERSA com a socis els municipis metropolitans que així ho
acordin, en les condicions que preveu el Pacte, al qual s'hauran d'adherir, per a la
prestació a aquests de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia
elèctrica. APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de Tractament i Selecció
de Residus, SA (TERSA) corresponent als articles 1er, 1er bis, 2on, 5è, 5èbis, 10è, 14è,
14è bis 16è, 16è bis, 17è i 20è bis. AUTORITZAR la venda per part de BSM de fins a
616 de les accions de TERSA, de les quals és titular, a la pròpia TERSA, d’acord amb el
seu valor net comptable, que restaran en autocartera de TERSA fins que siguin
adquirides pels municipis metropolitans, si escau, per materialitzar la seva
incorporació a la societat, alhora que subscriuen el Pacte de socis. SOTMETRE a
exposició pública pel termini de trenta dies la modificació dels estatuts de TERSA, en
el benentès que si no es presenten al·legacions en l’esmentat termini s’entén
aprovada definitivament la modificació. FACULTAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per adoptar les resolucions necessàries i
per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció més adequada i una
execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), a Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i a Tractament i
Selecció de Residus, SA (TERSA).
Es presenta la modificació de redactat següent:
AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la signatura del Pacte dels
socis de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), Barcelona de Serveis
Municipals, SA (BSM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que té per
CCM 5/21 Ecologia2

11/24

objecte regular la incorporació a TERSA com a socis els municipis metropolitans
que així ho acordin, en les condicions que preveu el Pacte, al qual s'hauran
d'adherir, per a la prestació a aquests de tot tipus d’activitats, obres i serveis
relacionats amb l’energia elèctrica. APROVAR inicialment la modificació dels
estatuts de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) corresponent als
articles 1er, 1er bis, 2on, 5è, 5è bis, 10è, 14è bis, 16è, 16è bis, 17è i 20è bis.
AUTORITZAR la venda per part de BSM de fins a 616 de les accions de TERSA, de
les quals és titular, a la pròpia TERSA, d’acord amb el seu valor net comptable,
que restaran en autocartera de TERSA fins que siguin adquirides pels municipis
metropolitans, si escau, per materialitzar la seva incorporació a la societat,
alhora que subscriuen el Pacte de socis. SOTMETRE a exposició pública pel
termini de trenta dies la modificació dels estatuts de TERSA, en el benentès que
si no es presenten al·legacions en l’esmentat termini s’entén aprovada
definitivament la modificació. FACULTAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per adoptar les resolucions
necessàries i per subscriure tots els documents necessaris per a una concreció
més adequada i una execució millor del present acord. NOTIFICAR aquest acord a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a Barcelona de Serveis Municipals, SA
(BSM) i a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA).
S'HA RETIRAT la proposta precedent
6. –

(0196-03-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de
Melaleuca armillaris, ubicat als Jardins de Petra Kelly al districte de Sants-Montjuïc.
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
7. –

(0198-03-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 4 unitats de
Schinus terebinthifollus, ubicades als Jardins de Joan Maragall al districte de SantsMontjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
8. –

(0200-03-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Schinus
longifolia, ubicat al Jardí d’Aclimatació al districte de Sants-Montjuïc. PUBLICAR el
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
9. –

(0201-03-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de
Eucalyptus gomphocephala, ubicat al Jardí d’Aclimatació al districte de SantsMontjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
10. –

(0202-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Photinia
serratifolia, ubicat als Jardins de Can Setmenat al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
11. –

(0197-08-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
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característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Populus
x canadensis, ubicat al Parc Apolo - Districte Nou Barris. PUBLICAR el present acord a
la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
12. –

(0203-09-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 unitat de Melia
azedarach, ubicat al carrer Formiga davant els números 17-23 al districte de Sant
Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
13. –

(0204-09-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: Dues unitats de
Firmiana simplex ubicades a la Plaça del Congrés Eucarístic al districte de Sant Andreu.
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
Districte de Sants-Montjuïc
14. –

(21PL16826) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’equipament
públic d’allotjament dotacional situat a l’avinguda Carrilet núm. 22-24; promogut per
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB).
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
Districte d'Horta-Guinardó
15. –

(18PL16612) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM a La Clota, reordenació;
d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
Districte de Sant Andreu
16. –

(21PL16828) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació
dels equipaments docents situats a la Via de Barcino núm. 90, al districte de Sant
Andreu; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
17. –

(01-2020LL27013) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les
obres consistents en la reforma de la tanca perimetral que envolta l’espai exterior de
l’escola Cervantes, arranjament de les pistes i accessibilitat al pati, a més de la
implementació d’uns nous banys de pati, pel projecte d’adaptació de l’Escola
Cervantes a Refugi Climàtic en edifici amb qualificació urbanística 7a equipament
docent, al carrer Sant Pere Més Baix 31 Baixos i, de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1. per a l’any 2020. CONCEDIR al Consorci d'Educació de Barcelona,
representat pel Sr. Jordi Seguró Capa, una bonificació del 70% sobre la quota de
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l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la llicència d'obres
atorgada pel Regidor del Districte el 25 de febrer de 2021, amb número 012020LL27013, per a la realització de les obres promogudes directament per una
entitat de caràcter públic, al carrer Sant Pere Més Baix 31 Baixos, atès que s’ajusta a
l’establert a l’article 7è.1.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació amb l’aplicació de
la bonificació i la seva quantia. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA
18. –

(08-2017CI52262) DECLARAR les obres consistents en reforma de la distribució
interior de la zona del CUAP CIS Cotxeres, ubicades a passatge Maria Àngels Rivas, nº
1-3, d’aquesta ciutat, d’especial interès. CONCEDIR a CSC Vitae, SA, la bonificació del
70% sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada
pel comunicat 08-2017CI52262, 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 de caràcter públic.
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA
19. –

(08-2019LL60815) DENEGAR a FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT la bonificació del 65%
sobre la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la
concessió de la llicència d’obres majors 08-2019LL60815 en data 14 de setembre de
2020, per a les obres consistents reforma i ampliació d’un edifici social i cultural
existent de planta baixa i dos alçades, amb intervenció d’enderrocs parcials de
superfície construïda interior i coberta inclinada, conservació terrat consolidat, amb
posterior ampliació de dues plantes, amb un total de PB+4P, ubicades a VIA JÚLIA,
201-203, donat que no s’ajusten a allò establert a l’article 7è apartat primer de
l’Ordenança fiscal 2.1, reguladora de l’ICIO, en tant que les obres, si bé són
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, no s’executen en un equipament
comunitari dels contemplats a l’article 212è de les NU del PGM i, en conseqüència, no
poden ser considerades d’especial interès als efectes de concessió de la bonificació de
l’ICIO. DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
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Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi i desfavorable d'Esquerra
Republicana i Junts per Catalunya. APROVADA
Districte de l'Eixample
20. –

(18PL16621) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Sr. Salvador Barroso, actuant
en nom i representació de l’Associació de Veïns afectats per la Construcció de La
Sagrada Família dins del tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de
l’Addenda de modificació de l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, signat el
18 d’octubre de 2018 i ratificat per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat en sessió de 14 de novembre de 2018, la qual Addenda té per objecte
regularitzar, com a conseqüència de l'impacte causat per la pandèmia de la COVID-19
en l'economia i en la mobilitat de les persones provocant una davallada important en
el nombre de visitants al Temple, els pagaments de les contribucions de la Fundació a
favor de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2020 i 2021 establertes a les
Clàusules primera i tercera de l’esmentat Acord de col·laboració, les qual
contribucions s’originen com a conseqüència de l’afluència de visitants al Temple i es
destinen al finançament del dèficit del transport públic i a la neteja, vigilància, agents
cívics i altres anàlegs en el sentit de DESESTIMAR-LES pels motius que justificadament
consten en l’informe jurídic de 5 de maig de 2021 que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït. APROVAR definitivament
l’Addenda de modificació de l’Acord de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família aprovada
inicialment mitjançant acord de 16 de febrer de 2021. PUBLICAR el present acord en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) , al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB) i a la Gaseta municipal. NOTIFICAR-LO a l’interessat als efectes
corresponents. COMUNICAR-LO a les Direccions de Serveis implicades en l’expedient.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Baró, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
21. –

(M1923/2109) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda
realitzar les següents accions: 1. Establir un pla per a la retirada dels cables obsolets i
sense ús que estan instal·lats tant en les façanes del edificis com a la via pública de la
ciutat. 2. Que en les actuacions que es realitzen a vials s’instal·lin canalitzacions
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subterrànies pels cablejats elèctrics i de telecomunicacions. 3. Que l’Ajuntament de
Barcelona a través de Paisatge Urbà i Patrimoni realitzi unes ordenances que
estableixin els criteris d’implantació en els conjunts protegits i edificis patrimonials,
façanes i espai públic per tal de garantir la protecció del paisatge urbà de la ciutat. Així
com una guia d’implantació segons tipologies constructives i teixits urbans. 4. Fer
complir el que especifica l’article 34.5 de la llei General de telecomunicacions estatals
per el qual: - S’hauran d’usar de les canalitzacions subterrànies i dels interiors dels
edificis per passar els cablejats de telecomunicacions sempre que sigui viable. - Els
cablejats no podran passar per les façanes en els edificis que formin part del patrimoni
històric-artístic. 5. Instar a l’Estat que aprofitant la tramitació de la nova llei General
de Telecomunicacions estatals s’atorguin més competències als ens municipals, i així
tenir més eines per tal de garantir que les instal·lacions de telecomunicacions
garanteixin l’accessibilitat a la via pública i la protecció del paisatge urbà de la ciutat.
Tractament conjunt dels punts núm. 21 i 22 de l’ordre del dia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Valls i Sanz.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
22. –

(M1923/2123) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern a: 1- Davant del palès deteriorament de l’ espai públic, de l’arquitectura i de
l’urbanisme de Barcelona, sobretot a les zones històriques de la ciutat, que el Govern
vetlli pel compliment de l'Ordenança municipal d'usos del paisatge urbà, obligant a
les empreses instal·ladores a impedir provisionalitats, desordres, deixadeses i
visibilitat ostensible del cablejat i prohibir expressament posar cables a la façana dels
edificis catalogats i d’altres d’interès patrimonial. 2- Promoure entre els operadors el
soterrament d'aquests línies i que es puguin fer les connexions a través de la xarxa
soterrada, eliminant de manera progressiva aquesta presència de cables a les
façanes. 3- Reclamar al Govern de l’Estat que la reforma de la Llei del Patrimoni
Històric, actualment en tràmit, hi doni resposta a l’objectiu d'evitar que el cablejat en
els nuclis històrics sigui visible.
Tractada conjuntament amb el punt núm. 21 de l’ordre del dia.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2123) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
insta el govern a: 1- Vetllar pel compliment de l'Ordenança municipal d'usos del
paisatge urbà, obligant a les empreses instal·ladores a impedir provisionalitats,
desordres, deixadeses i visibilitat ostensible del cablejat i prohibir expressament
posar cables a la façana dels edificis catalogats i d’altres d’interès patrimonial. 2Promoure entre els operadors el soterrament d'aquests línies i que es puguin fer
les connexions a través de la xarxa soterrada, eliminant de manera progressiva
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aquesta presència de cables a les façanes. 3- Reclamar al Govern de l’Estat que la
reforma de la Llei del Patrimoni Històric, actualment en tràmit, hi doni resposta a
l’objectiu d'evitar que el cablejat en els nuclis històrics sigui visible.
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
Del Grup Municipal Ciutadans:
23. –

(M1923/2110) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda
instar el Govern Municipal a promoure la instal·lació de sistemes de dipòsit, devolució
i retorn dels envasos lleugers i de vidre en espais públics d'ús ciutadà i equipaments
municipals, amb la finalitat d'incentivar el reciclatge i la reutilització dels envasos.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2110) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
acorda instar al govern municipal a promoure la instal·lació de sistemes de
dipòsit, devolució i retorn dels envasos lleugers i de vidre en espais públics d'ús
ciutadà i equipaments municipals, amb la finalitat d'incentivar el reciclatge i la
reutilització dels envasos; i incorporar aquests sistemes en les futures lleis sobre
residus que es redactin; a fi de garantir la viabilitat en els diferents territoris.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Corbacho, Zañartu, Vila, Ramírez, Valls i Badia.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
24. –

(M1923/2125) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el govern municipal insti a TMB a recuperar l’horari nocturn habitual, consistent
en un servei ampliat fins a les 2 del matí els divendres i el servei ininterromput les nits
de dissabte a diumenge.
Durant el debat del punt la Sra. Alarcón proposa verbalment una transacció al GM del
PP, la qual és acceptada pel grup proponent, i s’aprova per unanimitat de tots els
grups municipals la seva incorporació a l’ordre del dia per a ser tractada i sotmesa a
votació substituint la que figurava inicialment a l’ordre del dia.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2125) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, infraestructures i Mobilitat
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acorda: Que el govern municipal insti a l’ATM a recuperar l’horari nocturn
habitual, consistent en un servei ampliat fins a les 2 del matí els divendres i
dissabtes fins a l’obertura de l’oci nocturn i a partir d’aquell moment recuperar
l’horari habitual del transport públic.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Coronas, Vila, Corbacho, Valls i Alarcón.

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
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
25. –

(M1923/2097) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del
Consell Municipal dóna ple suport al pla d’AENA per a l’ampliació de l’aeroport Josep
Tarradellas, i demana a la resta d’administracions públiques que s’expressin en el
mateix sentit per tal de facilitar la seva aprovació en el més breu espai de temps
possible.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2097) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
del Consell Municipal dóna ple suport al pla d’AENA per a l’ampliació de
l’aeroport Josep Tarradellas exigint a AENA que es faci prèvia anàlisi de l'impacte
del projecte sobre el medi natural i la biodiversitat de l’entorn del delta del
Llobregat i previ informe favorable de la Unió Europea, així com de l'afectació en
termes de contaminació acústica. I demanem que es consensuï amb els
Ajuntaments propers a l'aeroport i la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar
la seva aprovació en el més breu espai de temps possible
Intervenen les Sres. i els Srs.: Valls, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Bonet i Sanz.

Votació favorable de Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i
Barcelona pel Canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana i
l'abstenció de Junts per Catalunya. REBUTJADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
26. –

(M1923/2107) Que el Govern municipal doni compte i faci arribar per escrit un
informe amb la situació urbanística dels terrenys de Casernes de Sant Andreu, on
s’especifiquin els tràmits urbanístics que manquen per fer efectiva la seva total
transformació, els usos previstos en cada peça, el règim de tinença final, el cost de les
operacions i la previsió d’execució de les promocions d’equipaments i habitatges
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contemplats en la futura ordenació.
Intervenen les Sres.: Baró i Sanz.
ACCEPTAT
27. –

(M1923/2108) Que el Govern municipal faci un requeriment a la propietat de l’edifici
catalogat del Convictori de Can Capellanets de les Corts, per tal que executi les obres
necessàries per a la seva conservació i manteniment.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Coronas i Sanz.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

28. –

(M1923/2118) Que en el marc del procés de definició i implementació del projecte de
la Superilla, que suposarà un canvi de paradigma de l’espai urbà i de la mobilitat de
Barcelona, passant de la trama Cerdà (una estructura de malla homogènia) a una nova
estructura de carrers jerarquitzada que atorga noves funcionalitats a determinats
carrers, sotmeti a la consideració de la ciutadania de Barcelona, a través dels
mecanismes vigents de consulta i participació que disposa l’Ajuntament, els projectes
definitius que s’implementaran per fer efectiva la Superilla Barcelona.
Intervenen les Sres.: Vila i Sanz.
NO ACCEPTAT
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

29. –

(M1923/2094) Que el govern municipal elabori en el termini de dos mesos un
document específic sobre l’aparcament existent i previst a la ciutat per a vehicles,
tant públics com privats, en el qual s’indiqui el total de places d’aparcament, tant en
calçada com de zona blava i verda i altres, aparcaments privats i públics, i park & ride,
tot territorialitzat.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/2094) Que el govern municipal elabori un document específic sobre
l’aparcament existent i previst a la ciutat per a vehicles, tant públics com privats,
en el qual s’indiqui el total de places d’aparcament, tant en calçada com de zona
blava i verda i altres, aparcaments privats i públics, i park & ride, tot
territorialitzat.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Valls i Alarcón.
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
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d) Preguntes
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
30. –

(M1923/2121) En quines solucions treballa el govern municipal per donar alternatives
als projectes “cuines industrials” de Sant Martí i Les Corts i quan tindrà el govern
municipal una proposta d’una regulació específica de l’activitat coneguda com a
“cuines industrials” o “cuines fantasma” per treballar amb els grups municipals i
arribar a un acord sobre el model que ha de tenir Barcelona en aquest àmbit?
Intervenen les Sres.: Vila i Sanz.
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Ciutadans:

31. –

(M1923/2111) Quines ajudes econòmiques, i suport tècnic, té previstes habilitar el
Govern de la ciutat o la seva regidoria per habilitar les preinstal·lacions elèctriques en
els aparcaments privats comunitaris en edificis d'habitatges, al marge dels ajuts que
vinguin d'altres administracions?
Intervenen el Sr. i la Sra.: Corbacho i Alarcón.
ES DÓNA PER TRACTADA

32. –

(M1923/2112) En quina situació es troba el pla o projecte de rehabilitació dels
equipaments i habitatges socials de l'antiga fàbrica de l'Escocesa a Sant Martí?
Intervenen el Sr. i la Sra.: Corbacho i Sanz.
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:

33. –

(M1923/2126) Quin són els criteris establerts en la poda d’arbres de la ciutat de
Barcelona en relació a la seguretat i estabilitat dels arbres i també als aspectes
sanitaris relacionats amb les al·lèrgies?
Intervenen els Srs.: Ramírez i Badia.
ES DÓNA PER TRACTADA

34. –

(M1923/2127) Quina és la durada del trajecte del nou servei de bus exprés amb
recorregut Francesc Macià – Centre – Glòries i la seva comparativa amb la línea D30 i
el recorregut per la Diagonal?
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Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Alarcón.
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
35. –

(M1923/2093) Quina és la posició del govern municipal, representat al Consell
d’Administració del Port de Barcelona, davant d’aquesta imminent decisió sobre la
concessió per a la implantació de l’Hermitage a l’àmbit del Pla especial de la Nova
Bocana, Edifici Central, i quins són els seus fonaments?
Tractament conjunt dels punts núm. 35 i 37 de l’ordre del dia.
Intervenen els Srs. i la Sra.: Valls, Martí i Sanz.
ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

36. –

(M1923/2105) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de
registre (M1923/1302) aprovada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures
i Mobilitat el 20 d’octubre de 2020 amb el següent contingut: (M1923/1302) La
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 1.- Que el Govern
Municipal lideri l’elaboració d’un programa sobre les futures restriccions a mitjà i llarg
termini dins la Zona de Baixes Emissions, que inclogui un calendari basat en les dades
de contaminació i l’impacte assolit per les mesures implementades. 2.- Que, més enllà
de mesures restrictives, el programa inclogui inversions en transport públic col·lectiu,
l’electrificació i ajuts per a professionals. 3.- Que en el cas de no millora de la qualitat
de l’aire, el programa valori també la creació d’un peatge urbà. 4.- Que aquest
programa sigui consensuat amb la resta d’administracions competents i amb els
agents socials i econòmics. 5.- Que qualsevol mesura de restricció a la circulació de
vehicles professionals inclogui l’amortització com a criteri per a les restriccions de
circulació, i tingui en compte el sector i el tipus d’empresa afectades.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Zañartu i Badia.
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

37. –

(M1923/2119) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposta
aprovada a la Comissió d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat del 17 de
novembre de 2020, amb el següent contingut: (M1923/1424) La Comissió d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: PRIMER. Reconèixer l’interès d’una
iniciativa privada adreçada a posar en valor una proposta socioeconòmica al voltant
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de la cultura. SEGON. Donar-se per assabentats de les accions realitzades pel Port de
Barcelona i del conjunt de requeriments que s’hi ha incorporat per part dels serveis
jurídics de l’Estat. TERCER. Respondre en temps i forma les al·legacions realitzades pel
Port de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona respecte de les demandes
d’aclariment o modificació respecte del projecte presentat per a la concessió
definitiva de llicència d’obres. QUART. Signar el corresponent conveni entre
l’Ajuntament i el Port, amb la introducció dels requeriments subsanables que
poguessin sorgir de l’anàlisi de les referides al·legacions. CINQUÈ. Determinar, en cas
que no existís cap element no subsanable jurídicament, un calendari d’actuació que
permetés realitzar aquesta inversió a la ciutat de Barcelona.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 35 de l’ordre del dia.
ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.43 h.

Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Joan Caparros
Hernandez
Data :2021.05.21 12:39:15
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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