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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 19 d'abril de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 19 d'abril de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió 
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell. Hi assisteixen les 
Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, Laia 
Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino 
Corbacho Chaves, Óscar Ramírez Lara, María Magdalena Barceló Verea i Óscar Benítez 
Bernal, assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per 
delegació del secretari general i que certifica.

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

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

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

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 15 de març de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20220096) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 2 de març de 2022, que 
adjudica a Publiservei, SL el contracte relatiu a la producció, distribució, instal·lació i 
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retirada dels elements publicitaris i de producció d'altres elements de comunicació, 
per als exercicis 2022-2023, i per un import de 18.149,99 euros (IVA inclòs). 

2. – (20220020) De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a la coordinació de seguretat i salut del contracte de serveis de conservació i 
manteniment dels edificis, parcs i monuments històric-artístics de l'Ajuntament de 
Barcelona (2022-2025), lots 1, 2, 3 i 4, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost 
base de licitació de 165.887,48 euros (IVA inclòs). 

3. – (20160485) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 15 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Etra Bonal, SA la garantia definitiva d'import 4.607,18 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres del 
projecte constructiu per a la instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida, una 
instal·lació de recàrrega lenta edum i una estació de recàrrega lenta de vehicle elèctric 
a la via pública 2016 i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral, adjudicat a Etra Bonal, SA, amb càrrec a l'exercici 2021. 

4. – (20170094) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 16 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Ecoinstitut, SCCL la garantia definitiva d'import 8.400,00 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei d'assistència i 
assessorament tècnic al programa Ajuntament+Sostenible 2017-2019 i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

5. – (20190642) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 16 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Lavola 1981 SAU la garantia definitiva d'import 13.581,10 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'acompanyament 
participatiu i pedagògic de les escoles refugi, canvi climàtic, en el marc del projecte 
europeu UIA "Adaptant les escoles al canvi climàtic", amb càrrec a l'exercici 2022. 

6. – (22000113) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 17 de març de 2022, que 
adjudica a BCNSmart Studios, SL el contracte relatiu al servei de suport per al 
manteniment i desenvolupament de la base de dades d'obres municipals i dels 
productes de consulta desktop i web de la informació, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 16.456,00 euros (IVA inclòs). 

7. – (20220056) De la gerent municipal, de 24 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte 
per a la instal·lació de noves cruïlles semaforitzades en vies de la xarxa bàsica de 
mobilitat i per a la desinstal·lació de la semaforització en cruïlles existents en zones 
pacificades (2022-2024), per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de 
licitació de 102.735,03 euros (IVA inclòs). 

8. – (20220068) De la gerent municipal, de 24 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
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relatiu als serveis de promoció i seguiment de la fauna protegida que cria en edificis i 
de les poblacions urbanes d'eriçons, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost 
base de licitació de 59.755,84 euros (IVA inclòs). 

9. – (20220009) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 28 de març de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
16.617,33 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de suport tècnic en relació a 
les limitacions acústiques d'esdeveniments culturals a l'aire lliure (2022) lot 1, 
adjudicat a Axioma Consultors Acústics, SL., amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

10. – (20220009) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 28 de març de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
16.617,33 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de suport tècnic en relació a 
les limitacions acústiques d'esdeveniments culturals a l'aire lliure (2022) lot 2, 
adjudicat a Axioma Consultors Acústics, SL, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

11. – (20220033) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 28 de març de 2022, que 
adjudica a Dot Management Consultants, SL el contracte relatiu al servei d'assistència 
tècnica per a la posada en marxa i implantació dels lots 2 i 3 del nou contracte de 
serveis de recollida de residus i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-
2027) i tancament de l'actual contracte d'aquests lots, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 207.213,50 euros (IVA inclòs). 

12. – (20220057) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 30 de març de 2022, que 
adjudica a Keycoes Comunicaciones, SL el contracte relatiu al manteniment de SAIS i 
xarxes d'edificis del sector municipal adscrits a Ecologia Urbana, per als exercicis 2022-
2024, i per un import de 29.984,96 euros (IVA inclòs). 

13. – (20220085) De la gerent municipal, d'1 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
l'adquisició, en règim d'arrendament, de dos lots de vehicles: lot 1 de tres turismes 
elèctrics i lot 2 d'un vehicle industrial compacte elèctric, per un període de quatre 
anys i amb el manteniment integral inclòs, que precisa el parc mòbil d'Ecologia 
Urbana, per als exercicis 2022-2026, i per un pressupost base de licitació de 
129.576,48 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de març de 2022

14. – (20220017A) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Subministrament i servei 
d'ampliació del sistema per a la monitorització i el control d'infraccions des del punt 
de vista mediambiental dels vehicles que circulin per l'interior de la zona qualificada 
com de baixes emissions a la ciutat de Barcelona (2022-2023), amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 21004225, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació d'1.912.658,28 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.580.709,32 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
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contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net d'1.580.709,32 euros i import de l'IVA de 331.948,96 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 850.070,35 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60715/17211 0504, un 
import (IVA inclòs) d'1.062.587,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/60715/17211 0504; 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. 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de març de 2022

15. – (20210186D) ADJUDICAR el contracte núm. 21001583, que té per objecte els "serveis 
de reparació, substitució i millora d'instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a 
la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible." a 
AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA amb NIF A28526275 de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, amb una baixa del 38% i pel preu d'1.718.172,85 euros IVA inclòs, dels 
quals 1.419.977,56 euros corresponen al preu net i 298.195,29 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 462.585,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504; un 
import (IVA inclòs) de 793.002,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 462.585,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/60373/13311 0504. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 70.998,88 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. Jaume Sastre. ALLIBERAR la quantitat d'1.052.872,73 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 37.556,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/60373/13311 0504; un import (IVA inclòs) de 358.430,04 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 
0504; un import (IVA inclòs) de 656.886,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/60373/13311 0504. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

16. – (20160150P) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.06.2022 fins el 
31.05.2023, el contracte 16000643-011 que té per objecte "Serveis de manteniment 
integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el 
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foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral", adjudicat a l'empresa AERONAVAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA, 
amb NIF A28526275, per un import total d'1.516.190,30 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 631.745,96 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 522.104,10 euros i import IVA de 
109.641,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22729/15331 0504, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
884.444,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
730.945,74 euros i import IVA de 153.498,60 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22729/15331 0504. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

17. – (22000183) APROVAR la modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
de l'Informe de necessitat i idoneïtat del contracte 22000183 (exp. 20220054) que té 
per objecte el " Servei de manteniment de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible de 
Barcelona 2022-2024, amb mesures de contractació pública sostenible", aprovat per 
la Comissió de Govern el 3 de març de 2022, d'acord amb l'informe del Departament 
d'Administració d'Ecologia Urbana que consta a l'expedient, per haver-se detectat 
errors relatius a la compatibilitat dels lots i a la solvència econòmica i tècnica 
requerida; ATORGAR d'acord amb l'article 136.2 LCSP un nou termini de presentació 
d'ofertes de 30 dies naturals, a comptar des de la remissió de l'anunci de modificació 
al DOUE; PUBLICAR els documents modificats al Portal de contractació electrònica 
municipal i a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

18. – (20220038) RETROTRAURE les actuacions dutes a terme en el contracte 22000035 
(exp. 20220038) que té per objecte el "Servei de seguretat i control d'accés als edificis 
de la Gerència d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible", 
aprovat per la Comissió de Govern, de 24 de febrer de 2022, en aplicació de l'art. 
136.2 LCAP, al moment immediatament anterior a l'aprovació dels plecs reguladors 
del present procediment. MODIFICAR, de conformitat amb la l'article 136.2 LCAP, els 
plecs reguladors del contracte citat en el sentit d'incorporar la informació relativa a la 
existència de personal subrogable, segons la informació proporcionada per l'actual 
empresa prestadora del servei, i les obligacions per l'empresa que resulti adjudicatària 
que se'n derivin d'aquesta circumstància. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte i la resta de documentació que consta en 
l'expedient. ATORGAR un nou termini de presentació d'ofertes de 30 dies naturals, a 
comptar des de la remissió de l'anunci de la rectificació de la licitació a la Plataforma 
de Contractació. PUBLICAR aquesta rectificació al DOUE i a la Plataforma electrònica 
de contractes de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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19. – (20211017) ADJUDICAR el contracte 21C00010, que té per objecte la gestió i 
explotació del camp de futbol municipal Menorca amb mesures de contractació 
pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per procediment restringit, a la 
PENYA BARCELONISTA BARCINO amb núm. de CIF núm. G59411066, per un termini de 
4 anys, amb un cànon anual de 900 euros anuals, de conformitat amb la proposta de 
la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta 
relació qualitat-preu. NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el 
perfil del contractant. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del districte de Sant Martí. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Vila Icart, tècnic de la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 31 de març de 2022

20. – (19PL16737) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici 
industrial consolidat situat a la parcel·la Pere IV 86; promogut per Pere IV 86 SL; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 7 d'abril de 2022

21. – (20220086A) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de conceptualització, 
disseny, programació, continguts i manteniment tècnic de Webs de l'Àrea d'Ecologia 
Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
22000617, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 359.592,79 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat de 653.805,06 euros, distribuït en els 
següents lots: - LOT núm. 01, Webs Ecologia Urbana (lot 1), per un import de 
235.868,68 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Webs Medi Ambient i Serveis Urbans (lot 
2), per un import de 123.724,11 euros IVA inclòs; 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 297.184,12 
euros i import de l'IVA de 62.408,67 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 48.400,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15016 0500, un import (IVA inclòs) de 39.024,11 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 
0502, un import (IVA inclòs) de 60.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15142 0502, un import (IVA inclòs) de 
24.200,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/15142 0502, un import (IVA inclòs) de 90.668,68 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15016 0500, un 
import (IVA inclòs) de 96.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15016 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. 

22. – (20200401PC) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l'acta de 24 de 
febrer de 2022 que incorpora l'expedient, relatiu al contracte 20000953 de "Servei de 
neteja de pintades i taques de pintura, eliminació de cartells i retirada de pancartes i 
altres elements similars de la via pública a la ciutat de Barcelona (2020-2023), amb 
mesures de Contractació pública sostenible", adjudicat per Acord de la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, de 14 de desembre de 2020, a la 
empresa "FCC Medio Ambiente SA", amb NIF A28541639, en virtut del que disposa 
l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i de 
conformitat amb la proposta formulada pel servei tècnic municipal responsable del 
contracte i acceptada per l'adjudicatari. INCORPORAR els nous preus aprovats a la 
relació de preus unitaris del contracte. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

23. – (21g309) RESOLDRE, les al·legacions presentades durant el termini d’informació 
pública en relació a la Resolució de l’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2021, 
d’aprovació inicial del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la 
Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana 
de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del 
carrer Provençals de Barcelona,que van tenir entrada al Registre de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme en data 13 de gener de 2022, formulades pel Sr. Joan 
Armadans Vidal, en nom i representació de la societat mercantil “GRÁFICAS VIDAL Y 
ARMADANS SA”, d’acord amb l’informe emès pel Departament de Reparcel·lacions de 
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de data 23 de març de 2022. 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, el projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de la Junta 
de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual del carrer 
Provençals de Barcelona, formulats per propietaris que representen més del 50% de la 
superfície del Polígon d’actuació urbanística; atès que s´ha donat compliment a totes 
les observacions contingudes a l’informe del Departament de Reparcel·lacions de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de data 7 d’octubre de 2021. REQUERIR els 
esmentats propietaris del projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la constitució de 
la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 1 del Pla de Millora 
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Bolívia, Bac de Roda, Perú i prolongació virtual 
del carrer Provençals de Barcelona 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 
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aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació 
de la província; NOTIFICAR-LO personalment als interessats, i DONAR-NE compte a la 
Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/3727) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal 
representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell d’Administració de TERSA per 
tal d’informar sobre les presumptes infraccions denunciades per la Fiscalia de Medi 
Ambient per delicte ecològic i de salut pública sobre la societat anònima. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sants-Montjuïc

2. – (21PL16874) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla Especial Urbanístic per l'establiment de 
la titularitat pública i ajust de l'ordenació de l'equipament situat als carrers Papin 21-
23 i 25 i Miquel Àngel 54 i 56 al districte de Sants-Montjuïc; promoguda per l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

RETIRADA

3. – (20PL16801) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de 
Millora Urbana del sector 9 de la Modificació del PGM per a l'ajust del pla de la 
Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca; promogut per Global Blue Center S.L., atesa 
la sol·licitud presentada per un representant de la societat promotora de dit pla i que 
al seu torn es fa constar a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l’efecte de 
motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 
39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
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Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a 
continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del 
procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del Pla. 

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

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

Districte d'Horta-Guinardó

4. – (21PL16858) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del PMU T1 La Taxonera per a 
l’ajust dels usos als volums I, II i III de la clau 18; promoguda per Residencial Nou 
Hebrón SL; i RESOLDRE l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit d'informació 
pública, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informe 
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

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

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

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5. – (01-2021LL07772) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les 
obres a realitzar a la Via Laietana 16-18, consistents en la restauració de les façanes i 
arranjament de la coberta d’un edifici en alineació a vial, qualificat com 7A dins del 
PERI BA189 i protegit amb nivell C (segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català) (identificador 1132), atès que s’ajusta a l’establert en 
l’article 7è.1.a de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a 
la seva quantia. CONCEDIR al MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL, representat 
pel senyor Josep Maria Girós Uribe, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
de construccions, instal·lacions i obres generada per la realització d’obres a la Via 
Laietana 16-18, consistents en un projecte per la restauració de les façanes i 
arranjament de la coberta d’un edifici en alineació a vial, qualificat com 7A dins del 
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PERI BA189 i protegit amb nivell C, amb número de llicència 01-2021LL07772, atès 
que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.a de l’esmentada Ordenança, en relació a 
l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost 
sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 181.977,06 euros pel que fa 
a la realització de les obres, que es redueix en un 70%, la qual cosa representa una 
bonificació de 127.383,94 euros, quedant només obligat a pagar 54.593,12 euros. 
DONAR trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

6. – (02-2017LL15481) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres 
consistents en la construcció d’un poliesportiu al pati interior del centre docent 
conegut com “Col·legi Sagrat Cor” i l’enderroc de dos habitacles destinats a vestuaris i 
sanitaris, situats al pati de la mateixa institució ubicada a la finca del Carrer Diputació 
326, emparades per la concessió de la llicència d’obres 02-2017LL15481 en data de 26 
de setembre de 2018; CONCEDIR a la societat CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (R-0.800.979-G) la bonificació del 35% sobre la quota 
total de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les 
obres indicades, tenint en compte que es tracta d’actuacions que s’ajusten a allò 
establert en l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1. de l’Ajuntament de Barcelona, 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, atès que es tracta 
d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, 
executada en terreny qualificat com equipament i promoguda per una entitat de 
caràcter privat; CONCEDIR, també, la bonificació del 35% en relació a la quota 
resultant del mateix impost, al tractar-se d’una finca catalogada individualment com a 
Bé protegit urbanísticament amb nivell de protecció C segons la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

7. – (02-2020LL23052) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 
rehabilitació de la façana principal de l’edifici situat al carrer Mallorca 253 (Casa Àngel 
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Batlló), emparades per l’atorgament de la llicència d’obres 02-2020LL23052 en data 
de 30 d’octubre de 2020; CONCEDIR a la COM. PROP. MALLORCA 253 (H-59.083.006) 
la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i 
obres generada en relació amb les obres indicades, donat que s’ajusten a allò 
establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d’una obra en un 
edifici catalogat d’interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell 
de protecció B segons la Llei 9/1993); NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

8. – (02-2020LL05267) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les 
actuacions en façana realitzades a l’edifici conegut com Edifici de Foment d’Obres i 
Construccions, situat al Carrer Balmes 36 - 42, emparades per la concessió de la 
Llicència d’obres 02-2020LL05267 en data de 8 de març de 2021; CONCEDIR a la 
societat FEDESMES SL (B-82.271.985) la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost 
de construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades, 
donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que 
es tracta d’una obra en edifici catalogat d’interès local inclòs en el catàleg del 
Patrimoni cultural català (nivell de protecció B segons la Llei 9/1993); NOTIFICAR a 
l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

9. – (02-2021CD24080) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma interior del local situat a l’edifici del Carrer Casp 25, emparades per 
l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2021CD24080 en data de 16 de juny de 2021; 
CONCEDIR a la FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ (G-62.411.624) la bonificació del 65% 
sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació 
a les obres indicades, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la 
Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, 
destinades a equipament comunitari, executades en terreny qualificat com 
equipament i promogudes per una entitat sense ànim de lucre; NOTIFICAR a 
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l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

10. – (02-2021CD24191) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres en cobertes / terrats de la finca del Carrer Casp 25, emparades per l’admissió 
del Comunicat d’Obres 02-2021CD24191 en data de 21 de juny de 2021; CONCEDIR a 
la FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ (G-62.411.624) la bonificació del 65% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres 
indicades, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, 
atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament 
comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una 
entitat sense ànim de lucre; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

11. – (05-2021LL10663) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació de la façana posterior i del sostre de la caixa de les escales de 
l’edifici del carrer Vallirana núm. 75, que es realitzen a l’empara de la llicència 
tramitada a l’expedient 05-2021LL10663, perquè les esmentades obres reporten 
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2021, CONCEDIR al Sr. Andres 
Oliva Llinas la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres atès que, 
segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, aquestes 
obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en 
afectar a un edifici urbanísticament protegit, amb nivell de protecció “C” pel Pla 
Especial del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat; APLICAR el mateix 
tipus de bonificació a la quota de l’impost relativa al cost total de l’obra que resulti de 
la inspecció final de l’obra i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 



13/18
CCM 4/22 Ecologia2

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

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

APROVADA

12. – (05-2020LL32303) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les 
obres de reparació i pintat d’un pati de ventilació de l’edifici del carrer Pàdua núm. 96, 
que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada el 18 de febrer de 2021 a 
l’expedient 05-2021LL32303, perquè les esmentades obres reporten beneficis 
objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2021, CONCEDIR a Patricalamus SL la bonificació del 
50% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la 
realització de les esmentades obres atès que aquestes obres s’ajusten a allò establert 
en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un pis d’edifici catalogat 
d’interès local, inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B 
segons Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català); APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de 
l’obra i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

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

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

APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3728) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que el Govern municipal es comprometi presentar en el termini de tres mesos un Pla 
estratègic que contempli: - Un inventari dels solars i grans edificis buits de la ciutat 
que tinguin el planejament pendent d’executar, de construir o de rehabilitar; i que 
l’informe contempli: la propietat, l’estat, la superfície i la previsió d’execució. - Un 
estudi de les necessitats veïnals i un pla que permeti activar aquests solars buits de 
manera temporal per donar resposta a aquelles necessitats veïnals de cada barri. - La 
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creació d’un equip específic per posar en contacte propietat i veïnat i per donar 
suport als tràmits a realitzar. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3728) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
acorda que el Govern municipal es comprometi presentar en el termini de sis 
mesos un Pla estratègic que contempli: - Un inventari dels solars de la ciutat que 
tinguin el planejament pendent d’executar o de construir; i de grans edificis buits, 
en àmbit de transformació o públics en tota la ciutat; i que l’informe contempli: la 
propietat, l’estat, la superfície i la previsió d’execució. - Un Pla que permeti activar 
aquests solars buits de manera temporal per donar resposta a aquelles necessitats 
veïnals de cada barri. - La creació d’un equip per posar en contacte propietat i 
veïnat i per donar suport als tràmits a realitzar. 

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

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3749) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que davant la realitat actual d’augment dels costos de la construcció i davant el fet 
que ja s’estan produint incidències en obres adjudicades i licitacions en curs, aquesta 
Comissió acorda que el Govern elabori i presenti per escrit a la propera CEUIM del 
mes de maig, i a tots els Grup Municipals, un Informe en el qual s’exposi de forma 
detallada: - Com pensa actuar davant la incidència de l’augment dels costos de la 
construcció, en relació a les obres adjudicades o en curs d’adjudicació, les que estan 
en curs de licitació i les que es preveuen que surtin a licitació properament. - Quines 
previsions d’augment de pressupost comportarà. - Com es preveu que es vegi 
afectada la programació de les obres. 

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

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

APROVADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3707) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que el Govern Municipal remeti a tots els grups d'aquesta Comissió, en el termini 
màxim d'un mes, un informe detallat amb el balanç del resultat de l'aplicació de la 
modificació del Pla general Metropolità (MPGM), aprovada definitivament el 5 de 
desembre del 2018, que obliga a destinar almenys el 30% de les noves promocions 
residencials i grans rehabilitacions a habitatge protegit.

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/3740) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a que elabori amb caràcter d’urgència els informes de mobilitat i 
gestió del trànsit preceptius en els accessos als túnels de Glòries per tal de valorar i 
aplicar solucions alternatives, tant en el trànsit dels túnels com en superfície, i que 
ofereixin una resposta a la situació de congestió diària en aquest àmbit. 

Tractamen conjunt dels punts núm. 16 i 25 de l’ordre del dia.

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

17. – (M1923/3717) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a que mentre estiguin en execució les obres, el transport públic 
tingui un augment en dotació d’efectius i que el temps d’espera sigui inferior al 
habitual. Instem a que en el termini d’un mes s’informi per escrit a tots els grups 
municipals d’aquests canvis. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benítez, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Barceló i
Bonet.
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Votació favorable de Junts per Catalunya, Partit Popular, Valents i regidor/a no 
adscrit/a María Magdalena Barceló Verea, desfavorable de Barcelona en Comú i 
Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció d'Esquerra Republicana i Ciutadans.

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/3748) Que els responsables competents del Govern Municipal en la 
reordenació de la Ronda Guinardó i el carrer Cartagena, prenguin mesures per 
apaivagar les disfuncions en el trànsit que es produeixen actualment: embussos, 
retencions i la pèrdua de places d’aparcament en superfície. 

Intervenen les Sres.: Vila i Bonet.

NO ACCEPTAT

19. – (M1923/3755) Que el Govern Municipal desenvolupi una veritable tasca de 
conservació del patrimoni pel que fa a la història del transport públic de la ciutat, 
seguint els següents estadis: inventari detallat i exhaustiu, restauració sistemàtica, 
ubicació en un espai emblemàtic i posterior exposició a la ciutadania. 

Intervenen les Sres.: Vila i Bonet.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/3706) Que es faci per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, 
per als edificis d'habitatges de la Pau, del barri de la Verneda i la Pau, un pla 
d'inspeccions i diagnòstics estructurals per detectar patologies i indicar les actuacions 
necessàries per revertir-les.

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3742) Que el govern municipal presenti en el termini de 3 mesos un projecte 
de millora del bulevard central de l’Avinguda Josep Tarradellas, des de Avda.Madrid 
fins Avda. de Roma, millorant i ampliant els espais verds i de vegetació, amb més 
zones d’ombra i incloent un espai d’esbarjo per a gossos, degut al seu mal estat de 
manteniment i conservació. 
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Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Sanz.

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

22. – (M1923/3720) Instem el Govern Municipal que mentrestant telefònica no retiri la 
totalitat de les cabines, tingui un pla de prevenció per tal d’evitar atacs vandàlics a les 
mateixes. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Sanz.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/3729) Quina valoració fa el Govern municipal de la campanya 'Ciutat de 
Vianants' amb relació a la recuperació de les voreres per als vianants i fomentar que 
les motos no hi aparquin? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

24. – (M1923/3730) Quan té previst el Govern municipal fer efectiva la retirada de les 
terrasses excepcionals que es van col·locar durant la pandèmia? 

Intervenen les Sres.: Baró i Sanz.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

25. – (M1923/3705) Quines mesures té previstes el Govern de la ciutat davant del col·lapse 
circulatori i l'augment de contaminació que ha suposat l'entrada en funcionament, el 
3 d'abril passat, del túnel de les Glòries en direcció a l'interior de la ciutat.

Tractada conjuntament amb el punt núm. 16 de l’ordre del dia

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

26. – (M1923/3741) Quines actuacions està portant a terme aquest govern municipal per 
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millorar la mobilitat i la seguretat de les motocicletes i ciclomotors a la ciutat de 
Barcelona? 

Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Bonet.
.
ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

27. – (M1923/3731) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició atesa a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, el 20 d’abril de 2021 amb el 
següent contingut: (M1923/1965) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
acorda: 1. Que en relació a l’àmbit de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, el govern 
municipal faciliti als grups municipals un informe -en el termini de 15 dies- que 
contingui l’estudi econòmic de l’operació, els aprofitaments generats, l’equilibri de 
beneficis i càrregues, el destí del sòl industrial, la protecció de les fàbriques i l’encaix 
de l’operació dins l’àmbit del triangle del Besòs – Sagrera – 3 Xemeneies 2. Creï un 
espai de treball amb els grups municipals i les entitats per tal de dirimir la idoneïtat 
del conveni i les necessitats d’equipaments, serveis i impuls econòmic de l’àmbit en 
qüestió. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.35 h.
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