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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Sessió de 22 d’octubre de 2019

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 22 d’octubre de 2019, s’hi
reuneix  la  COMISSIÓ  D’ECOLOGIA,  URBANISME,  INFRAESTRUCTURES  I  MOBILITAT,  sota  la
presidència de la Ima. Sra. Regidora Janet Sanz Cid. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Eloi
Badia Casas, María Rosa Alarcón Montañés, Celestino Corbacho Chaves, Oscar Ramírez Lara,
assistits  per  l’assessor  jurídic,  el  Sr.  Joan  Caparrós  Hernández,  que  actua  per  delegació  del
secretari general i que certifica.

També hi assisteix el regidor, Im. Sr. Manuel Valls Galfetti.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Maria Buhigas i San José, Gemma Tarafa
Orpinell, Lucia Martín González, Laia Bonet Rull, David Escudé Rodríguez, Jordi Coronas i
Martorell, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis i Eva Parera Escrichs.

S’obre la sessió a les 16.00 h.

La Sra.  SANZ informa que,  perquè hi  hagi  quòrum, en tot moment hi  ha d’haver cinc electes a la
sala. Per això, demana a tothom que es quedi per garantir el bon funcionament de la sessió.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es  dona  per  llegida  l’acta  de  la  sessió  anterior,  sessió  ordinària  celebrada  el  18  de  setembre  de
2019, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

II) Part Informativa

Despatx d’oficia)

En  compliment  del  Decret  d’Alcaldia,  de  13  de  juny  de  2015,  ES  COMUNIQUEN  les  resolucions
següents:

1. – (S1/D/2019-1996)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  19  de  setembre  de  2019,  de  desconcentració
de la facultat diriment en les Comissions del Consell Municipal.

2. – (20190099) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 16 de setembre de 2019,
que reajusta  les  anualitats  de  l’autorització  de  despesa  del  contracte  relatiu  al  Servei  d’educació
canina per als gossos del CAACB i altres centres col·laboradors i servei de passejadors/es de gossos
amb requeriments de comportament, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 67.213,08
euros (IVA inclòs).

3. – (20190520)  Del  gerent  d’Ecologia  Urbana,  de  19  de  setembre  de  2019,  que  inicia
expedient,  aprova  el  plec  de  clàusules  i  autoritza  la  despesa  del  contracte  relatiu  a  l’assistència
tècnica per al seguiment de la instal·lació i retirada d’enllumenat nadalenc, per als exercicis 2019-
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2020, i per un import de 72.375,00 euros (IVA inclòs).

4. – (20190519) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 20 de setembre de 2019, que
adjudica a Group SL. Bac Engineering Consultancy el contracte relatiu al projecte constructiu de
remodelació estructural del Túnel de l’Oreneta per a l’adaptació als nous nivells de seguretat, per
als exercicis 2019-2020, i per un import de 18.137,90 euros (IVA inclòs).

5. – (20190231)  Del  gerent  de  l’Àrea  d’Ecologia  Urbana,  d’11  de  setembre  de  2019,  que
allibera la quantitat de la despesa del contracte relatiu al servei de suport tècnic per a la gestió de
la  implantació  del  programa  "Superilles  de  la  ciutat  de  Barcelona  integració  de  la  xarxa  d’Eixos
Cívics amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat", per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 76.830,05 euros (IVA inclòs).

6. – (20190445)  De la  gerent  d’Ecologia  Urbana,  de 26 de setembre de 2019,  que adjudica a
Daria  Kobzeva  el  contracte  relatiu  al  servei  d’assistència  tècnica  per  a  l’elaboració  de
documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS, als estudis de la direcció de Model Urbà,
per als exercicis 2019-2020 i per un import de 37.569,19 euros (IVA inclòs).

7. – (20190395)  Del  gerent  de  l’Àrea  d’Ecologia  Urbana,  d’11  de  setembre  de  2019,  que
adjudica a Carles Esquerra Julià el contracte relatiu al servei de suport en la definició de les
estratègies i reflexions necessàries en els projectes de transformació urbana per millorar la
qualitat de vida de les persones i afrontar els reptes de la societat contemporània promoguts per
la Direcció de Model Urbà-Prospectiva, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 39.930,00
euros (IVA inclòs).

8. – (20190395)  Del  gerent  de  l’Àrea  d’Ecologia  Urbana,  d’11  de  setembre  de  2019,  que
allibera la quantitat de la despesa del contracte relatiu al servei de suport en la definició de les
estratègies i reflexions necessàries en els projectes de transformació urbana per millorar la
qualitat de vida de les persones i afrontar els reptes de la societat contemporània promoguts per
la Direcció de Model Urbà-Prospectiva adjudicat a l’empresa Carles Esquerra Julià, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 3.630,00 euros (IVA inclòs).

9. – (20190231)  Del  gerent  de  l’Àrea  d’Ecologia  Urbana,  d’11  de  setembre  de  2019,  que
adjudica a UTE Calbeto-Vaic Aim Solutions el contracte relatiu al servei de suport tècnic per a la
gestió de la implantació del programa "Superilles de la ciutat de Barcelona integració de la xarxa
d’Eixos Cívics amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat", per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 218.680,93 euros (IVA inclòs).

10. – (20190445)  De  la  gerent  d’Ecologia  Urbana,  de  26  de  setembre  de  2019,  que  allibera  la
quantitat  de  la  despesa  del  contracte  relatiu  al  servei  d’assistència  tècnica  per  a  l’elaboració  de
documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS, als estudis de la direcció de Model Urbà,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 5.990,81 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 19 de setembre de 2019

11. – (20160081P) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de novembre de 2019 fins al
31  d’octubre  de  2020,  el  contracte  16003250-002  que  té  per  objecte  el  servei  de  neteja  de
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pintades,  eliminació  de  cartells,  retirada  d’altres  elements  de  la  via  pública  i  el  foment  de
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral (2016-19), adjudicat
a l’empresa CESPA SA, amb NIF A82741067, per un import total de 3.942.604,00 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 3.942.604,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 657.100,60
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22732/16311  0502;
un  import  (IVA  inclòs)  de  3.285.503,40  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020.  REQUERIR
l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d’Administració d’Ecologia Urbana per a
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

12. – (20190425A) INICIAR l’expedient per a la contractació de Direcció Facultativa i Assistència
Tècnica dels Contractes de Manteniment de les Estructures Vials, els Espais Urbans Singulars i el
Mobiliari Urbà de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 19002835, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 659.169,21 euros (IVA inclòs) i un
valor  estimat d’1.171.272,86 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 544.767,94 euros i import de l’IVA de 114.401,27 euros; i amb càrrec a les partides
i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document, amb el desglossament següent: un
import  (IVA  inclòs)  de  20.377,60  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019  i  a  l’aplicació
pressupostària  D/22719/15331  0504,  un  import  (IVA  inclòs)  de  329.584,61  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/15331  0504  i  un  import  (IVA
inclòs)  de  309.207,00  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 els pressupostos
posteriors a l’actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d’acord amb la previsió de
l’article 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.

13. – (18PL16554)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  68.1  a)  de  la  Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Integral  i  de  Millora  Urbana  per  a  l’ordenació  de  l’àrea
qualificada de zona 20a/10 i de vial de la parcel·la situada al carrer Alcoi 11; promogut per
Germans  de  les  Escoles  Cristianes  –  La  Salle;  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 26 de setembre de 2019

14. – (20200004)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  del  servei  per  a  la  fabricació,
col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments organitzats a la
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
19002803, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 480.000,01 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus
unitaris i un valor estimat de 925.619,84 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  396.694,22  euros  i  import  de  l’IVA  de  83.305,79  euros;  i  amb  càrrec  a  les
partides  i  als  pressupostos  que  s’indiquen amb el  desglossament  següent:  un  import  (IVA inclòs)
de  240.000,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22720/13414  0504,  un  import  (IVA  inclòs)  de  240.000,01  euros  a  l’exercici  pressupostari  de
l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22720/13414 0504; condicionada a l’existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  corresponent/s  atès  que  l’execució  d’aquest  contracte
s’iniciarà  l’exercici  següent  a  la  seva  autorització.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

15. – (19 SD 0092 PU) APROVAR definitivament la segona modificació del Projecte
d’Urbanització  del  Sector  2  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  a  l’àmbit  discontinu:
Batlló-Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana, 2 i 8-10, Pau Claris, 158-160, Girona, 20 i
Carrera,  12  (aprovada  definitivament  per  acord  de  la  Subcomissió  d’Urbanisme  del  municipi  de
Barcelona  en  sessió  del  2  d’octubre  de  2006  (DOGC  de  24/11/2006)  i  del  planejament  derivat
posterior  que  desenvolupa  l’esmentada  modificació  de  PGM,  el  qual  projecte  d’urbanització  fou
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 24 de novembre de 2010 i
modificat per primera vegada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de març de
2017.  Aquesta  segona  modificació  del  projecte  d’urbanització  deriva  de  la  necessitat  de  no
incloure  les  intervencions  vinculades  a  l’edifici  de  la  Subestació  elèctrica  transformadora  dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ubicada a la cantonada de la Gran Via i Mossèn
Amadeu Oller i, també, de la necessitat de resoldre el desnivell existent entre el peu de dit edifici i
les rasants de l’entorn a diferents nivells, especialment en les façanes que donen a la urbanització
de la zona verda, de conformitat amb els informes dels REP’S municipals que consten degudament
incorporats  a  l’expedient  i  que  a  aquests  efectes  es  dóna  per  reproduïts,  per  un  import  de
2.001.177,44 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen
els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de
la  Llei  d’Urbanisme.  PUBLICAR el  present  acord en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  de Barcelona
(BOPB) i en un dels diari de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme Infraestructures i Mobilitat.

16. – (19SD0112PO)  APROVAR  el  Projecte  constructiu  per  a  la  instal·lació  d’un  punt
suplementari de recàrrega elèctrica (PRE) per l’alimentació i de nous autobusos elèctrics de la línia
H-16  a  l’estació  de  recàrrega  elèctrica  (EREA)  de  la  parada  de  Cisell-Zona  Franca,  promogut  per
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb
qualificació  B)  d’11  de  març  de  2019  i  amb l’Informe d’Auditoria  de  juliol  de  2019  que  figuren  a
l’expedient  i  que  a  aquests  efectes  es  donen  per  reproduïts,  amb  un  pressupost  d’execució  per
contracte de 614.588,86 euros, el 21% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, de conformitat
amb l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO
als  interessats  en  aquest  procediment.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

17. – (19PL16682)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  68.1  a)  de  la  Carta
Municipal  de Barcelona,  el  Pla  Especial  de la  residència col·lectiva docent d’allotjament temporal
situada  a  l’avinguda  d’Esplugues  102-106  de  Barcelona,  promogut  per  VITA  PEDRALBES  SLU;
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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.

18. – (18PL16604)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  68.1  a)  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una activitat turística a la
finca del carrer Major de Sarrià, 95, de Barcelona; promogut per Patricia Pujadas Masferrer;
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.

19. – (19g44) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Maria
Francisca  Giralt  Costa  contra  l’acord  de  la  Comissió  de  Govern  adoptat  el  9  de  maig  de  2019,
d’aprovació definitiva del Projecte d’Estatus i  Bases d’actuació urbanística per la constitució de la
Junta  de  Compensació  del  polígon  d’actuació  urbanística  1  del  Pla  de  Millora  Urbana  de  l’illa
delimitada  pels  carrers  Tànger,  Àlaba,  Sancho  d’Àvila  i  Àvila  de  Barcelona  i  d’aprovació  de  la
constitució  de  la  Junta  de  Compensació  esmentada,  formalitzada  per  mitjà  d’escriptura  pública
atorgada el 20 de desembre de 2018, davant del Notari de Barcelona el Sr. Carlos Mateo Martínez
de Bartolomé, sota el número de Protocol de 3.465, 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  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme,  de  2  de  setembre  de  2019,  que  consta  a
l’expedient  i  que  es  dóna  per  íntegrament  reproduït.  NOTIFICAR  aquest  acord  a  les  persones
recurrents. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

20. – (18g278)  APROVAR  definitivament,  a  l’empara  de  l’article  119.2  a)  del  Decret  Legislatiu
1/2010  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  el  Projecte  de
Reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, de la Unitat d’Actuació 7 del Pla Especial de
Reforma  Interior  (PERI)  de  l’Eix  Llacuna,  formulat  per  la  Junta  de  Compensació  de  la  UA7  Eix
Llacuna, que incorpora les modificacions derivades de l’acord d’aprovació inicial. 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  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 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.

21. – (19g132)  APROVAR  definitivament,  a  l’empara  de  l’article  119.2  a)  del  Decret  Legislatiu
1/2010  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  el  Projecte  de
Reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’Actuació Urbanística 1 del Pla
de  Millora  Urbana  de  l’Illa  delimitada  pels  carrers  Àvila,  Almogàvers,  Badajoz  i  Pere  IV  de
Barcelona. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord
d’aprovació  definitiva  del  Text  refós  del  Projecte  de  reparcel·lació,  produirà  essencialment  els
efectes  econòmics  i  jurídics  continguts  a  l’article  127  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’urbanisme i,  per
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tant,  entre  d’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 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.

22. – (19SD0110  PU)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat de Zona Verda (Clau 6b) inclòs
dins l’àmbit del PMU "Illa 2004" delimitat pels carrers Badajoz, Tànger, Àvila i  Sancho de Àvila, al
Districte de Sant Martí a Barcelona que fou aprovat definitivament pel Plenari del Consell
Municipal  en sessió  de 28 d’octubre de 2011 (BOP 6/03/2012),  d’acord amb l’Informe Tècnic  del
Projecte (amb classificació B) de 3 de juny de 2019 que figura a l’expedient administratiu i  que a
aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Pla de Millora
Urbana de “l’Illa 2004” delimitada pels carrers Badajoz, Tànger, Àvila i Sancho d’Àvila de Barcelona
amb un pressupost  de 176.407,53 euros,  el  21% de l’impost  del  valor  Afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord
amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública durant el
termini  d’un  mes  durant  el  qual  es  podrà  examinar  i  formular-hi  les  al·legacions  pertinents,
mitjançant la inserció de l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels
diaris de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

23. – (19SD0111  PU)  APROVAR,  de  conformitat  amb  l’article  16.b  de  la  Carta  Municipal  de
Barcelona,  la  modificació  del  Projecte  d’urbanització  provisional  de  l’interior  de  l’illa  comprés
entre  els  carrers  Pamplona,  Tànger,  Zamora  i  Sancho  d’Àvila  del  Polígon  d’Actuació  2  de  la
Modificació  del  Pla  General  Metropolità  en  l’àmbit  de  les  Glòries-Meridiana  Sud  aprovada  per
acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 27 de juliol de 1999 (i publicada als efectes
de  la  seva  executivitat  al  DOGC  de  data  6/09/1999)  el  projecte  d’urbanització  de  la  qual  fou
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 4 de novembre de 2015,
en el sentit d’aprovar el projecte de tancament nocturn perimetral de l’Illa abans referida d’acord
amb  l’Informe  Tècnic  del  Projecte  (amb  classificació  A)  de  6  de  maig  de  2019  que  figura  a
l’expedient  administratiu  i  que  a  aquests  efectes  es  dona  per  reproduït,  promogut  per  la
Comunitat  de  Propietaris  Junta  de  Compensació  dels  edificis  existents  a  l’illa  amb  direccions  c.
Sancho d’Àvila 19, c. Sancho d’Àvila, 27 i c. Pamplona 117, amb un pressupost de 46.500,00 euros,
el  21% de l’impost  del  valor  Afegit  (IVA)  inclòs,  d’acord amb el  que estableixen els  articles  89.6 i
119.2  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Urbanisme. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 3 d’octubre de 2019

24. – (20150002) ACORDAR la continuïtat del contracte 14004236-003 que té per objecte els
Serveis de subministrament, distribució i retirada de tanques en actes públics a la ciutat de
Barcelona (2015-2016), per un període comprès des del 04.10.2019 fins al 31.12.2019 o fins a
l’entrada en vigor del nou contracte número 18004380 adjudicat i en tràmit de formalització, per
un  import  total  de  123.390,53  euros  (IVA  inclòs),  adjudicat  a  l’empresa  UTE  Tanques  Barcelona,
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amb  NIF  U66430158,  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  123.390,53  euros,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs)  de  123.390,53  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/15321 0504,  condicionat  a  l’existència  de crèdit  adequat  i  suficient  en el  pressupost  de
l’exercici.  REQUERIR  l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les  dependències  d’Administració
d’Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció  de  la  notificació.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.

25. – (14gu70-04) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 24 de juliol de
2019 per la Sra. Mei Ying Wang Wang Chen, contra l’acord de la Comissió de Govern de 4 de juliol
de 2019, en el qual es desestima la petició de percebre interessos de demora en la tramitació i
pagament de la indemnització que li  va correspondre en l’execució del Projecte de Reparcel·lació
del Polígon d’Actuació Urbanística del Pla de Millora Urbana de les finques 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16
del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20, 22 i 24 del carrer Lancaster aprovat definitivament el 3 de
novembre de 2016, i ferm en via administrativa, pels motius que justificadament i raonada,
figuren  en  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut  Municipal
d’Urbanisme de 2 de setembre de 2019, que consta a l’expedient i  que es dóna per íntegrament
reproduït. NOTIFICAR aquest acord a la persona recurrent. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

26. – (17gu25)  APROVAR  definitivament,  a  l’empara  dels  apartats  1  i  2  de  l’article  119  del
Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, i a l’empara de l’article 129 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, per mitjà del qual
es va aprovar el  Reglament de la Llei  d’Urbanisme de Catalunya; el  canvi de modalitat d’actuació
del  Polígon  d’Actuació  del  Pla  de  Millora  Urbana  del  Sector  14  de  la  Modificació  del  Pla  General
Metropolità de la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca, prevista actualment
pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, i substituir-la per la modalitat de
compensació  bàsica,  pels  motius  que,  justificadament  i  raonada,  figuren  en  l’informe  del
Departament  de  Reparcel·lacions  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Gestió  Urbanística  de  l’Institut
Municipal d’Urbanisme de 6 de setembre de 2019. 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 interessats afectats.
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

27. – (01g10)  APROVAR,  a  l’empara  de  l’article  119  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  i  de
l’article  192.5  del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  i  de  conformitat  amb  l’acord  adoptat  en
l’Assemblea General de l’Entitat celebrada el  9 de maig de 2019, la modificació de l’article 2 dels
Estatuts de la Junta de Compensació del PAU del PMU per a la Modificació del PE d’ordenació de
l’àmbit  delimitat  pels  carrers  Salvador  Mundi,  Via  Augusta  i  Hort  de  la  Vila,  que  passa  a  tenir  el
següent  redactat:  Article  2.  Domicili.  L’Entitat  estarà  domiciliada  a  Barcelona,  a  la  Rambla  de
Catalunya, 61, 1r. 2a. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en
un diari dels de més circulació de la província. SOL·LICITAR al Departament de Territori i
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  l’empara  de  l’article  205.1e)  del  Reglament  de  la
Llei  d’urbanisme,  la  inscripció  de  la  modificació  del  article  2  dels  estatuts  de  la  Junta  de
Compensació  del  PAU del  PMU per  a  la  Modificació  del  PE  d’ordenació  de  l’àmbit  delimitat  pels
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carrers  Salvador  Mundi,  Via  Augusta  i  Hort  de  la  Vila  en  el  Registre  d’Entitats  Urbanístiques
Col·laboradores.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i
Mobilitat.

28. – (18PL16650)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  68.1  a)  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació del usos admesos en planta
baixa de la parcel·la resultant 4b del Pla Especial de Reforma Interior de les zones de remodelació
a l’entorn dels carrers Lanzarote i de la Residència; promogut per BALEC Projectes Immobiliaris SL,
FURNOT SL i  Salvador Papiol  Abante;  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. – (19g216)  APROVAR  la  constitució  de  l’Entitat  Urbanística  Col·laboradora  Provisional  del
Subsector 6 PMU Llull-Pujades-Ponent 22@, que comprèn les finques situades als carrers Àlaba 64-
68; Pujades 102; Pujades 104 i Llull 89-91, de 5.196,81 m2 de superfície total, formalitzada per les
societats mercantils INVERMIK IMMOBLES SLU i VILA MORTE SL i els Srs. i Sres. Elisabeth Sabala
Abelló, Josep Oriol Sabala Abelló, Lluís Sabala Abelló, Mònica Sabala Abelló, Rosa Maria Sabala
Abelló, Mercè Sabala Raventós i Jorge Sabala Navarro; propietaris de finques la superfície de les
quals representa el 57,31% de la superfície total del Subsector 6 del Pla de Millora Urbana del
Sector  Llull-Pujades  Ponent  i,  per  tant,  superior  al  percentatge  requerit  per  l’article  196.2  del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; mitjançant
escriptura pública atorgada davant de la notària de Barcelona Sra. María de las Mercedes
Martínez Parra en data 8 de febrer de 2019, amb el número 227 del seu protocol. INDICAR a la
resta  de  les  persones  propietàries  del  subsector  que  tenen  la  possibilitat  d’adhesió  a  l’Entitat
Col·laboradora  Provisional,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  7.2  dels  Estatuts  incorporats  a
l’escriptura de constitució, i l’article 196.6 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme.  TRASLLADAR  a  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori  i
Urbanisme  la  documentació  que  prescriu  l’article  192  del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme  als
efectes  de  la  inscripció  de  l’entitat  en  el  Registre  d’Entitats  Urbanístiques  Col·laboradores.
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de
la província, i NOTIFICAR-LO individualment a les persones propietàries. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

30. – (19PL16715)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  68.1  a)  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del PMU de l’Illa delimitada pels carrers Àlaba, Dr. Trueta,
Àvila  i  Av.  Icària  en  l’àmbit  del  PAU  3;  promogut  per  la  Junta  Compensació  PAU3  del  PMU  illa
carrers Àlaba, Dr. Trueta, Àvila i Av Icària; 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 10 d’octubre de 2019

31. – (20160004P) PRORROGAR per un període comprès des del 20 d’octubre de 2019 fins al 19
d’octubre de 2020, el contracte 15004487-002 que té per objecte els Serveis d’assistència tècnica i
assessorament en el seguiment i control de les actuacions durant el període 2016-2018 pel que fa
al protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres; al Comité de Mobilitat i a la
Comissió d’Obres i a la Intervenció General (2016-2018), adjudicat a l’empresa GPO INGENIERIA Y
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ARQUITECTURA SLU, amb NIF B66186479, per un import total de 514.008,00 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 514.008,00 euros, IVA inclòs,  amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 128.502,00
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/17942  0504;
un  import  (IVA  inclòs)  de  385.506,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària D/22719/17942 0504, condicionat a l’existència de crèdit adequat i  suficient en el
pressupost de l’exercici  posterior a l’actual.  REQUERIR l’adjudicatari  per tal  que comparegui  a les
dependències  de Administració d’Ecologia  Urbana per  a  la  seva formalització en el  termini  de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

32. – (20190077D) ADJUDICAR el contracte núm. 19000459, que té per objecte el Servei de
netejadors  i  cuidadors  especialitzats  al  centre  d’acollida  d’animals  de  companyia  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible, a SACYR FACILITIES, S.A. amb NIF A83709873,
amb una baixa sobre el preu de sortida del 0,03%, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació  continguda  en  l’expedient,  i  d’acord  amb  la  proposició  que  ha  presentat  en  ser
considerada  l’oferta  més  avantatjosa,  pel  preu  de  941.909,60  euros  IVA  inclòs,  dels  quals
778.437,69  euros  corresponen  al  preu  net  i  163.471,91  euros  a  l’IVA.  DISPOSAR  a  favor  de
l’empresa  adjudicatària  l’esmentada  quantitat  amb  el  desglossament  següent:  un  import  (IVA
inclòs)  de  371.319,97  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22719/16911  0502;  un  import  (IVA  inclòs)  de  470.954,80  euros  a  l’exercici  pressupostari  de
l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/16911 0502; un import (IVA inclòs) de 99.634,83
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2019  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/16911  0502.
CONDICIONAR la seva realització a l’existència de crèdit adequat i  suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l’actual. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 38.921,88 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  a  la  Sra.  Anna
Ortonoves Gil, cap del Dept. de Gestió i Protecció d’Animals. DONAR-NE compte d’aquest acord a
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

33. – (19PL16709)  APROVAR  inicialment,  de  conformitat  amb  l’article  68.1  a)  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’ampliació de l’escola Josep
Tous; promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor; 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.

Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

 



CCM 6/19 Ecologia2 10/29

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

1. – (19PL16666)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  de  Millora  Urbana  per  a  l’ajust  d’alineacions  de  l’avinguda  de  les
Drassanes al Portal de La Pau; d’iniciativa municipal.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

2. – (19PL16701)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou equipament
assistencial al solar del carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al barri de Sant Pere, Santa Caterina
i  La  Ribera;  d’iniciativa  municipal;  amb  les  modificacions  respecte  al  document  aprovat
inicialment,  a  que  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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

3. – (17PL16498)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció d’usos i d’ordenació volumètrica de
la finca del carrer Mallorca 234; promogut per UNIQ M234 SL; amb les modificacions respecte al
document  aprovat  inicialment,  a  que  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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

4. – (18PL16535) INCORPORAR les esmenes introduïdes al document de Text refós de la
Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ajust del pla de la Marina del Prat Vermell a
la  Zona  Franca,  d’iniciativa  municipal,  de  conformitat  amb  l’article  92.3  del  Text  refós  de  la  Llei
d’urbanisme,  en compliment de l’acord de la  Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona d’aprovació
definitiva de la Modificació puntual de PGM de 30 de juliol de 2019; modificacions a què fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes
de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona per donar conformitat al Text refós.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables, tret del
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Grup Municipal del PP, que s’hi absté.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel Canvi i amb l’abstenció de Partit Popular.

5. – (18PL16652)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’assignació d’usos a l’equipament esportiu E/E-
12 Club Natació Montjuic - Fundació Damm, promogut per Club Natació Montjuïc i Fundació
DAMM; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que 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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

6. – (19PL16688)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  Integral  per  a  la  regulació  de  l’ampliació  de
l’escola  Frederic  Mistral  -  Tècnic  Eulàlia,  situada  al  passeig  reina  Elisenda  de  Montcada  20-22  de
Barcelona, promogut per la Fundació privada Collserola; amb les modificacions respecte al
document  aprovat  inicialment,  a  que  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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

7. – (19PL16700)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del passatge del Camí de Mas Sauró 3; promogut
per Miryam Pardo Margarit; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a
que  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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

8. – (19PL16691)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del Casal de Joves Prosperitat,
al  barri  de  la  Prosperitat;  d’iniciativa  municipal;  amb  les  modificacions  respecte  al  document
aprovat  inicialment,  a  que  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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables, tret del
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Grup Municipal de Cs, que s’hi absté.

El Sr. CORBACHO explica que l’abstenció del seu grup no significa que estigui en contra del casal de
joves, sinó que es deu al fet que el planejament no es desenvolupa amb totes les seves
potencialitats  i  possibilitats,  entre d’altres,  incloure-hi  habitatges dotacionals.  Confia que aviat  es
pugui desenvolupar en la seva totalitat i compleixi les funcions previstes inicialment.

La  Sra.  SANZ diu  al  Sr.  Corbacho,  a  qui  agraeix  l’abstenció,  que  aquest  tema es  va  treballar  molt
durant  el  darrer  mandat  i  s’arrossega  de  l’anterior,  i  explica  que,  si  bé  és  cert  que  en  aquesta
parcel·la  es  preveu  habitatge  dotacional  i  equipaments,  atesa  l’elevada  densitat  d’habitatges
protegits que hi ha al barri en relació amb altres barris de la ciutat i atès que al barri calen zones
verdes i equipaments, fa temps que es va arribar a un acord amb les entitats de la Prosperitat per
prioritzar el casal de joves i altres equipaments, com ara biblioteques. Per això, no creu que es
materialitzi  el  que  demana  el  portaveu  del  Grup  de  Cs.  Observa,  però,  que  el  sostre  d’habitatge
dotacional es podria replantejar utilitzant un altre espai que fos més convenient.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel Canvi i amb l’abstenció de Ciutadans.

9. – (19PL16665)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges dotacionals i
els equipaments a la carretera de Ribes 53-65, Trinitat Vella, districte de Sant Andreu; d’iniciativa
municipal  i  RESOLDRE  l’escrit  d’al·legacions  presentat  en  el  tràmit  d’informació  pública  de
l’aprovació  inicial,  de  conformitat  amb  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament,  de
valoració de les al·legacions; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora
a aquest acord.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

10. – (18PL16639)  APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l’article  68  de  la  Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  de  Millora  Urbana  i  Pla  Especial  Integral  de  l’HNC  del  Subsector
Frigo, inclòs al PERI 22@ del Sector Parc Central, illa delimitada per Bolívia, Bilbao, Perú i la zona
verda definida al pla de preservació del recinte de Can Ricart; promogut per Perú 84-102
Barcelona SL; 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.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

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

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

11. – (02-2017LL47532)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  i  utilitat  municipal  de  les  obres  de
rehabilitació integral d’edifici d’habitatges amb augment de nombre d’habitatges (sup. Construïda
resultant 3.566,40 m2) i rehabilitació integral amb canvi d’ús, de l’edifici situat a l’adreça del carrer
Girona  34,  catalogat  “C”,  d’ús  industrial  a  ús  administratiu,  emparades  per  la  concessió  de  la
Llicència  d’obres  02-2017LL47532  de  26  de  setembre  de  2018;  CONCEDIR  a  la  societat  YINMAL
INVEST  SL  (B-66.932.831)  la  bonificació  del  35%  sobre  la  part  de  l’impost  de  Construccions,
Instal·lacions i Obres generat en relació amb les actuacions executades en la part de la finca de
l’adreça del carrer Girona 34, que gaudeix de catalogació individual (nivell de protecció C), que són
les  que s’ajusten a  allò  establert  en l’article  7  de la  Ordenança Fiscal  2.1  per  a  l’exercici  2018 i  a
l’article  8.2  de  les  Normes  Urbanístiques  de  la  Modificació  del  Pla  Especial  del  Patrimoni
Arquitectònic,  Històric  i  Artístic  de  la  ciutat  de  Barcelona.  Districte  de  l’Eixample  (aprovat  per
Acord  del  Consell  Plenari  de  26  de  maig  de  2000),  atès  que,  segons  concreta  l’informe  del
Departament  de  Llicències  i  inspecció  del  Districte  de  l’Eixample  de  data  6  de  juny  de  2019,
únicament la part de l’edifici  situat a l’interior de l’illa disposa de catalogació individual (nivell  de
protecció  C  segons  la  Llei  9/1993).  El  mateix  informe  detalla  que  l’import  del  pressupost
d’execució material de l’obra en la part de la finca que disposa de catalogació individual ascendeix
a  un  total  de  814.944,64,  essent  la  quota  de  l’Impost  sobre  Instal·lacions,  Construccions  i  Obres
resultant  respecte  d’aquesta  quantitat  l’objecte  de  la  bonificació  concedida;  NOTIFICAR-HO  a
l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

12. – (03-2018LL34515)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 32 habitatges de protecció oficial en règim
general  de  cessió  d’ús,  als  terrenys  situats  al  carrer  ULLDECONA  número  26-28  i  de  conformitat
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; CONCEDIR a LLAR JOVE – MARINA DEL PRAT VERMELL,
SCCL  la  bonificació  del  90%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres
generada per la concessió de la llicència, de 14 de juny de 2019 (exp. 03-2018LL34515) a la part
amb  protecció;  donat  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant
que es tracta d’obres destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d’ús i
a  allotjaments  col·lectius  protegits,  adreçades  al  compliment  del  Pla  d’habitatge  de  Barcelona
2008-2016; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

13. – (05-2018CI62662) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
de  muntatge  de  bastida  provisional  d’accés  a  la  façana  de  l’edifici  3000  del  Campus  Escolar
existent a la parcel·la del carrer Martorell i Peña número 7-9, emparades pel comunicat immediat
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d’11  de  desembre  de  2018  (expedient  05-2018CI62662),  perquè  les  esmentades  obres  reporten
beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de
conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  vigent  l’any  2019,  CONCEDIR  a  la  FUNDACIÓ  PRIVADA
BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF G58203522, la bonificació del 65% sobre la
quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  generada  amb  les  obres  de  referència,
donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1..A). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que
són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats
d’equipaments  (clau  7a)  i  es  tracta  d’un  equipament  docent.  D’aquesta  manera,  amb  motiu  del
reconeixement de la bonificació de referència, la quota de l’esmentat impost abonada per l’entitat
interessada, que ascendeix a 909,76 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una
bonificació de 591,34 euros, restant només obligada a pagar 318,42 euros per aquest concepte;
DONAR  trasllat  de  la  present  resolució  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes  pertinents;  i
APLICAR  el  mateix  tipus  de  bonificació  al  cost  total  de  l’obra  que  resulti  de  la  inspecció  final  de
l’obra.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

14. – (05-2019CD04326) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
de demolició de les edificacions amb ús docent, existents a la parcel·la del carrer Martorell i Peña
número  7-9,  emparades  pel  comunicat  diferit  emès  l’11  d’abril  de  2019  (expedient  05-
2019CD04326), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen
una indiscutible funció social i, en conseqüència, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent
l’any 2019, CONCEDIR a la FUNDACIÓ PRIVADA BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF
G58203522,  la  bonificació  del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i
obres  generada  amb  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article
7è.1..A). A.1, de l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim de
lucre,  es  realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a)  i  es  tracta  d’un  equipament
docent. D’aquesta manera, amb motiu del reconeixement de la bonificació de referència, la quota
de  l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat  interessada,  que  ascendeix  a  1.666,39  euros,  es
redueix en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 1.083,15 euros, restant només
obligada a pagar 583,24 euros per aquest concepte; DONAR trasllat de la present resolució a
l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes  pertinents;  i  APLICAR  el  mateix  tipus  de  bonificació  al
cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

15. – (05-2019CI23912) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
de  condicionament  de  tres  de  les  quatre  sales  de  calderes  de  l’escola  Infant  Jesús,  situada  a  la
Travessera de Gràcia 53, emparades pel comunicat immediat de 17 de maig de 2019 (expedient
05-2019CI23912), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i
acompleixen  una  indiscutible  funció  social  i,  en  conseqüència,  de  conformitat  amb  l’Ordenança
Fiscal 2.1 vigent l’any 2019, CONCEDIR a la FUNDACIÓ JESÏITES EDUCACIÓ, amb CIF G62411624, la
bonificació  del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  generada
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amb  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7è.1..A).  A.1,  de
l’esmentada  Ordenança,  atès  que  són  promogudes  per  una  entitat  sense  ànim  de  lucre,  es
realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a)  i  es  tracta  d’un  equipament  docent.
D’aquesta  manera,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la  bonificació  de  referència,  la  quota  de
l’esmentat  impost  abonada  per  l’entitat  interessada  mitjançant  l’autoliquidació
LV201931055161449, que ascendeix en la seva integritat a 2.010,00 euros, es redueix en un 65%,
per la qual cosa resta només obligada a pagar 703,5 euros per aquest concepte; DONAR trasllat de
la  present  resolució  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes  pertinents;  i  APLICAR  el  mateix
tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

16. – (05-2019CI32682) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
de rehabilitació de la façana exterior que dóna a la travessera de Gràcia, i de les façanes lateral i
posterior  que  donen  al  pati  interior  de  l’edifici  de  l’Escola  Infant  Jesús,  ubicat  a  la  travessera  de
Gràcia 53-65, emparades pel comunicat immediat de 18 de maig de 2016 (expedient 05-
2016CI22412), 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  2016,
CONCEDIR a la FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, entitat identificada amb NIF G62411624, la
bonificació  del  65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  generada
amb  les  obres  de  referència,  donat  que  s’ajusten  a  allò  establert  en  l’article  7è.1..A  A)1  de
l’esmentada  Ordenança,  atès  que  són  promogudes  per  una  entitat  sense  ànim  de  lucre,  es
realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i  es tracta d’un equipament docent; i  en
conseqüència,  en  haver-ne  estat  abonada  íntegrament  la  quota  de  l’impost  -1.170,62euros-
mitjançant  l’autoliquidació  LV201631001873092,  amb  motiu  del  reconeixement  de  la  bonificació
de referència resulta una quota de 410,21 euros, per la qual cosa procedeix iniciar les actuacions
corresponents en ordre a tramitar la devolució de 760,41 euros (65% de la quota abonada);
DONAR  trasllat  de  la  present  resolució  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes  pertinents;  i
APLICAR  el  mateix  tipus  de  bonificació  al  cost  total  de  l’obra  que  resulti  de  la  inspecció  final  de
l’obra.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

17. – (07-2019CD22659)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres consistents  en reformes interiors  en els  locals  (entitats  sense ús d’habitatge)  sense afectar
l’estructura  de  l’edifici,  en  edificis  catalogats  C,  D  o  inclosos  en  conjunts  protegits,  a  la  finca  del
carrer  Sant  Antoni  Maria  Claret,  167-171,  i  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any
2019; CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65% sobre
la  quota  de  l’Impost  d’instal·lacions,  construccions  i  obres  generada  per  la  presentació  del
comunicat diferit, en data 10 de maig de 2019. Atès que, s’ajusta a allò establert en l’article 7è de
l’esmentada  ordenança,  en  tant  que  el  titular  del  comunicat  diferit  és  una  entitat  de  caràcter
públic,  les  obres  es  realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a/ad/c/d)  i  és  un  dels
equipaments  contemplats  en  l’article  212  de  les  Normes  Urbanístiques  del  PGM  com  a
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equipament administratiu, cultural, docent i sanitariassistencial.  DONAR-NE  trasllat  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

El Sr. CORBACHO posa de manifest que el seu grup vota a favor d’aquest punt després que s’hagin
corregit els dos errors que hi havia tant en aquest punt com en el 19.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA AMB MODIFICACIONS amb el redactat següent:

(07-2019CD22659) ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les  obres
consistents  en  reformes  interiors  en  els  locals  (entitats  sense  ús  d’habitatge)  sense  afectar
l’estructura de l’edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits, a la finca del
carrer  Sant  Antoni  Maria  Claret,  167-171,  i  de  conformitat  amb l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  l’any
2019; CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65%
sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del
comunicat diferit, en data 10 de maig de 2019. Atès que, s’ajusta a allò establert en l’article 7è
de l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat diferit és una entitat sens ànim
de  lucre,  les  obres  es  realitzen  en  terrenys  qualificats  d’equipaments  (clau  7a/ad/c/d)  i  és  un
dels  equipaments  contemplats  en  l’article  212  de  les  Normes  Urbanístiques  del  PGM  com  a
equipament administratiu, cultural, docent i sanitari assistencial.  DONAR-NE trasllat  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents

18. – (10-2015LL52014) DECLARAR que les obres consistents en ‘‘reforma de centre esportiu en
pati  interior  d’illa  amb  la  construcció  de  coberts  prefabricats  per  pistes  de  pàdel’,  al  carrer
Espronceda  271*LI-281*LI,  emparades  per  la  llicència  d’obres  majors  tramitada  amb  número
d’expedient  i  10-2015LL52014,  no  reuneixen  els  requisits  necessaris  per  ser  objecte  de  la
bonificació sobre l’Impost  de Construccions Instal·lacions i  Obres contemplada per l’article  7.1 A)
A1  de  l’Ordenança  Fiscal  2.1,  atès  que  les  esmentades  obres  no  s’executen  en  terreny  qualificat
urbanísticament com d’equipament, i consegüentment DENEGAR a la mercantil Mocarsil Products
SL  la  concessió  del  benefici  fiscal  sol·licitat.  DONAR  trasllat  d’aquest  acord  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents. Tot això d’acord amb l’informe jurídic de 21 de maig de 2019 que
es dóna per reproduït a efectes de motivació.

El Sr. RAMÍREZ posa de manifest que en aquest cas es va notificar a la mercantil que hi havia un
error a l’expedient (també es va notificar als  Serveis  Tècnics per correu electrònic),  però aquesta
no el va complimentar correctament. Entén que és una llàstima que a vegades no hi hagi aquest
seguiment per explicar als sol·licitants com han de complimentar l’expedient administratiu.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

19. – (10-2017LL37674)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres  de
restauració  de  façana  de  l’immoble  ubicat  al  carrer  Wellington  28  ,  titularitat  de  la  Universitat
Pompeu Fabra (UPF), emparades per la llicència d’obres majors 10-2017LL37674, i CONCEDIR a la
UPF  la  bonificació  del  70% sobre  la  quota  de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  en
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relació a les obres referides;  donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article
7è  de  l’Ordenança  Fiscal  2.1.,  en  tant  que  les  obres  es  realitzen  per  una  entitat  sense  ànim  de
lucre,  en  sòl  qualificat  d’equipaments  i  per  a  realitzar  obres  en  un  equipament  destinat  a  la
docència  que  s’inclou  dins  dels  esmentats  a  l’article  212  de  les  NUPGM.  DONAR  trasllat  del
present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

El Sr. CORBACHO posa de manifest que el seu grup vota a favor d’aquest punt després que s’hagin
corregit els dos errors que hi havia tant en aquest punt com en el 17.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA AMB MODIFICACIONS amb el redactat següent:

(10-2017LL37674) DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres  de  restauració  de
façana de l’immoble ubicat  al  carrer  Wellington 28 ,  titularitat  de la  Universitat  Pompeu Fabra
(UPF),  emparades  per  la  llicència  d’obres  majors  10-2017LL37674,  i  CONCEDIR  a  la  UPF  la
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació
a les obres referides; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1.,  en tant que les obres es realitzen per una entitat de caràcter públic,  en
sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un equipament destinat a la docència que
s’inclou dins dels esmentats a l’article 212 de les NUPGM. DONAR TRASLLAT del present acord a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Proposicionsc)

V) Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/152) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i  Mobilitat acorda, que
Havent  deixat  en  suspens  el  termini  de  presentació  d’ofertes  de  la  licitació  per  la  venta  de  les
parcel·les públiques U5, U6 i U7 del sector 14 i la P16 del sector 10 de La Marina del Prat Vermell,
el govern municipal arribi a un acord amb el Consorci de la Zona Franca per tal de: 1. Aconseguir la
cessió  d’aquestes  parcel·les  i  construir  habitatge públic  de lloguer.  2.  Que el  Consorci  de la  Zona
Franca no vengui més solars públics a la ciutat de Barcelona. 3. Que el govern municipal negociï la
cessió o compra dels solars que el Consorci de la Zona Franca no pretengui desenvolupar.

NO TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/175) La Comissió de Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al
Govern  municipal  a:-  Impulsar  l’acció  política  necessària  per  avançar  en  els  projectes
d’infraestructures i  en l’execució de les mateixes,  en col·laboració amb la resta d’administracions
competents. - Presentar un Pla de mandat que incorpori els principals projectes d’infraestructures
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a  desenvolupar  i  un  calendari  d’execució  de  les  mateixes  d’acord  amb  els  compromisos  de  les
altres administracions.

NO TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/150)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  el
Govern  municipal  a  realitzar  les  gestions  necessàries  per  a  que,  l’empresa  pública  Barcelona
Sagrera  Alta  Velocidad,  posi  en  marxa  amb  urgència  la  licitació  de  les  obres  de  l’interior  de
l’estació, ja que el concurs públic realitzat en 2017 va ser impugnat pel COAC per tenir en compte,
només, criteris econòmics en l’adjudicació i no atendre als criteris de qualitat.

El  Sr.  CORBACHO  comença  la  intervenció  dient  que,  si  bé  l’objecte  de  la  proposició  no  és
responsabilitat directa del Govern municipal, tot el que passa a una ciutat és responsabilitat, al
cap i a la fi, del govern de la ciutat. Afegeix que tampoc no vol imputar una responsabilitat directa
al  Govern  actual  sobre  els  retards  de  l’AVE,  i  comenta  que,  a  parer  seu,  a  Barcelona  hi  ha  dues
grans obres: la Sagrada Família i l’arribada de l’AVE. Espera veure’n alguna acabada.
Posa de manifest que l’AVE hauria d’haver arribat el 2010 o el 2011, però el ministre de Foment en
una visita a les obres va dir que arribaria el 2020. Posteriorment, el secretari d’Estat va dir que no
s’atrevia a donar dates, i a l’última visita del ministre de Foment ni tan sols es va fer referència a
cap data.
Indica que ara es diu que l’AVE arribarà el 2022 o el 2023, i subratlla que, més enllà dels retards, el
que més preocupa el seu grup és el risc que l’edifici de l’estació corri la mateixa sort. Per evitar-ho,
el seu grup proposa que el Govern municipal insti Barcelona Sagrera Alta Velocitat a redactar el
projecte perquè es procedeixi a la seva aprovació, amb la participació que calgui, de tot el sector
professional i els col·legis, entre altres agents, i a fer un calendari perquè quan arribi l’AVE l’estació
estigui feta.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la preocupació existent pels
retards  de  l’arribada  de  l’AVE  a  l’estació  de  Sagrera  Alta  Velocitat  i  pel  desenvolupament  de  les
instal·lacions de l’interior.
Assenyala que, tal com diu la proposició, el concurs del 2017 va ser impugnat pels criteris que es
van  seguir  en  l’adjudicació,  que  únicament  es  va  basar  en  criteris  econòmics  i  no  va  atendre
criteris de qualitat.
Entén que caldria posar en marxa amb urgència algun procediment per no deixar en via morta tot
aquest projecte i per tal que quan realment arribin les obres definitives de la Sagrera, tot estigui
enllestit. En concret, el seu grup considera molt adient que es doni impuls a la redacció del
projecte i a l’aprovació per a la licitació de les obres perquè estiguin en funcionament al més aviat
possible.

El  Sr.  VALLS  manifesta  l’opinió,  entén  que  generalitzada,  que  a  la  zona  de  la  Sagrera  hi  ha  una
necessitat històrica i cal accelerar tots els procediments perquè aquesta obra tan rellevant per al
territori conclogui al més aviat possible.
D’altra  banda,  assenyala  que  cal  posar  fi  a  la  inacció  i  licitar  de  nou  les  obres  de  l’interior  de  la
futura  estació  de  l’AVE  de  la  Sagrera,  compromís  que  va  adquirir  la  tinenta  d’alcaldia  Janet  Sanz
el 2017.
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Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició.

La Sra. SANZ afirma que el Govern comparteix el  que s’expressa en el marc d’aquesta proposició,
hi treballa des de fa molt de temps i pot estar relativament satisfet de com ha evolucionat el
projecte de les obres de la Sagrera en quatre anys. En aquest sentit, exposa que el Govern es va
trobar unes obres absolutament aturades des de feia quatre anys i va començar una negociació
primer amb la ministra Pastor, després amb el ministre De la Serna i ara amb el ministre Ábalos,
tres ministres diferents en quatre anys amb els quals ha aconseguit com a mínim que una sèrie
d’obres  es  poguessin  anar  succeint,  malgrat  la  judicialització  de  les  obres  per  suposats  casos  de
corrupció —encara no s’han resolt les sentències— respecte al treball que ha anat desenvolupant
Adif durant els darrers anys de malversació de fons públics i de sobrecostos injustificats, i
desacords entre l’empresa, les empreses contractants i licitadores i l’Administració.
Subratlla  que,  malgrat  el  desgavell,  l’Ajuntament  humilment  ha  intentat  que,  com  a  mínim,  les
obres comencessin a reactivar-se, i ha aconseguit que actualment es trobi en fase pràcticament
final el col·lector de Prim, la llosa de fons, que era l’element fonamental per començar a construir
l’estructura  de  l’estació,  i  tots  els  accessos  soterranis,  i,  d’altra  banda,  va  començar  a  injectar
recursos públics en tot l’àmbit de l’empresa pública compartida,  Barcelona Sagrera Alta Velocitat
(BSAV), per accelerar la urbanització dels entorns, i va readquirir parcel·les que havien estat de
l’Ajuntament inicialment i que després es van transferir, per impulsar l’habitatge dotacional.
Assegura  que  tota  la  reactivació  que  s’ha  pogut  desenvolupar  està  en  marxa,  i  afegeix  que  la
urbanització i zones verdes d’aproximadament 20.000 m² també s’estan treballant ja.
A continuació, exposa que ara el que s’està aconseguint —és l’últim compromís que personalment
va  anunciar  després  de  la  reunió  del  Consell  d’Administració  de  BSAV—  és  que  el  contracte  i  la
licitació de l’estació es facin des de BSAV i no des de Foment, per evitar que es tornin a prioritzar
els criteris econòmics per sobre de criteris objectius i de la bona qualitat del projecte i per evitar
una altra impugnació del Col·legi d’Arquitectes.
Per acabar, indica que l’objectiu és que hi hagi una única licitació d’un sol contracte però amb dos
blocs, i vota a favor de la proposició.

El Sr. CORBACHO entén que en aquest cas no es tracta de fer un paper de govern-oposició i que
tothom  coincideix  que  l’estació  de  la  Sagrera  va  més  enllà  de  la  importància  que  representarà
l’arribada  del  tren  d’alta  velocitat,  per  la  intermodalitat  del  transport  i  pel  desenvolupament  del
barri.
Subratlla  que  el  factor  econòmic,  que  ha  d’estar  present  en  tot  projecte,  no  pot  ser  el  que
determini com ha de ser un projecte, i celebra que en el cas de l’estació de la Sagrera, un projecte
que serà un referent durant molts anys, el Govern estigui molt present tant en la redacció com en
l’execució del projecte per garantir que no hi hagi retards i, sobretot, que el resultat concordi amb
la ciutat i amb el que pretén ser el nou equipament.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/165) La Comissió d’Ecologia,  Urbanisme i  Mobilitat  acorda que s’estableixi  en el
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termini de dos mesos un calendari per a destinar la Torre Garcini com a equipament per als veïns
del Districte d’Horta-Guinardó.

El Sr. RAMÍREZ exposa els esdeveniments que han tingut lloc en relació amb la Torre Garcini, sobre
la qual la Comissió ha parlat en diverses ocasions des de fa molt de temps: al juny del 2014 la
Comissió va aprovar una modificació del PGM per a la conservació i el manteniment de la Torre
Garcini i dels seus jardins, però se’n va desistir al novembre del 2015, perquè aquest tema estava
vinculat a una operació en la qual hi havia incloses altres finques com Montevideo, al districte de
Sarrià - Sant Gervasi, i  on hi havia un canvi d’una zona verda per alguna altra d’aquestes pastilles
urbanístiques. Tanmateix, es va obrir aquest procediment i es van donar esperances a Horta-
Guinardó per recuperar aquest equipament per al barri, i a la sessió del Plenari del febrer del 2016
també es va aprovar provisionalment la modificació del PGM perquè el seu ús fos d’equipament i
es va aprovar definitivament a la subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a l’abril
del  2016.  Posteriorment,  es  va  encarregar  a  BAGURSA  la  gestió  de  l’execució  i  l’expropiació,  i  al
març del 2017 es va iniciar l’expedient d’expropiació. Finalment, al març del 2018 es va comprar a
Núñez  i  Navarro  aquesta  finca  per  7  milions  d’euros,  i  actualment  la  finca  es  troba  en  un  estat
avançat d’abandonament i no es fa cap manteniment del jardí.
Subratlla  que  no  hi  ha  cap  motiu  que  justifiqui  que  no  s’hagin  començat  la  rehabilitació  i  el
manteniment  de  la  finca,  menys  encara  des  que  fa  més  d’un  any  i  mig  l’Ajuntament  l’adquirís,  i
assenyala que, malgrat les nombroses iniciatives i preguntes que ha presentat el seu grup des del
2014  en  relació  amb  la  recuperació  de  l’equipament  per  al  barri,  la  previsió  d’expropiació  i  la
posada en marxa, tot ha quedat una mica aturat.
Per  això,  avui  presenta  aquesta  proposició,  que  vol  evitar  que  els  veïns  d’Horta-Guinardó  hagin
d’esperar més per poder gaudir d’aquest equipament.
Per acabar, assenyala que el Govern ha fet una proposta de transacció en què demanava que es
vinculés  aquesta  aprovació  al  Pla  d’actuació  del  districte  i  al  Pla  d’inversions  municipal,  però
aquesta transacció no ha estat acceptada. Explica que el seu grup podria acceptar una ampliació
del termini, però no vincular-ho únicament al Pla d’actuació del districte perquè el que l’interessa
és  la  voluntat  que  es  puguin  definir  els  usos  de  l’equipament  al  més  aviat  possible  i  amb  un
calendari concret.

El Sr. CORBACHO expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la necessitat del barri de
disposar d’aquest equipament i del risc de deteriorament si no s’actua.

El Sr. VALLS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que no es pot perdre més temps en
aquesta qüestió  i  que l’equipament ha de tenir  ja  una utilitat  per  al  barri,  concretament per  a  la
seva gent gran, en una ciutat on aquests temes seran cada vegada més importants.

La  Sra.  SANZ  diu  al  Sr.  Ramírez  que  sap  perfectament  l’interès  que  ella  particularment  ha  tingut
sobre aquesta peça de la ciutat durant molt de temps, per aconseguir que fos per al barri del
Guinardó i  que  fos  una  peça  pública,  a  més  d’evitant  pràctiques  que  pretenien  fer  una  proposta
força especulativa per a l’espai, i ara el Govern treballa amb compromís absolut per desenvolupar
al més aviat possible la proposta del Grup del PP.
Explica  que  actualment  s’està  en  la  fase  d’estudis  previs  per  aconseguir  definir  tot  el  projecte,
perquè  es  tracta  d’una  masia  molt  específica  que  té  un  grau  de  protecció  important,  i  s’hi  vol
ubicar un equipament que doni resposta a les necessitats de la gent gran del barri, perquè fa
molta falta i tot això s’ha d’adequar correctament.

 



CCM 6/19 Ecologia2 21/29

Posa de manifest que el procés d’expropiació va ser més llarg del que tothom esperava, perquè es
va haver d’anar a la via judicial perquè es determinés el preu just i va costar molt (Núñez i Navarro
demanava més de 13 milions d’euros per la peça i  al  final es va dictaminar que n’havia de costar
7), i observa que els tràmits urbanístics són lents, en part perquè han de ser segurs. D’altra banda,
indica que ara l’objectiu és intentar que el barri disposi de l’equipament al més aviat possible, tot
tenint  en  compte  que  s’està  elaborant  el  PAD,  que  inclourà  aquesta  peça,  i  el  Pla  d’inversions
municipal, ja que el calendari per a l’equipament, perquè sigui realista, s’ha de basar en previsions
econòmiques que hi donin cobertura, i en això s’està treballant.
En darrer lloc, explica que els grups del Govern no voten en contra de la proposició perquè
comparteixen el  que expressa,  però,  com que la  transacció  no ha estat  acceptada,  s’hi  abstenen,
amb el compromís de continuar-hi treballant conjuntament.

El  Sr.  RAMÍREZ  agraeix  els  vots  favorables  i  l’abstenció  del  Govern,  que  entén  que  té  la  voluntat
d’establir el calendari d’obertura i recuperar l’espai per als veïns, encara que sigui a partir del Pla
d’actuació del districte, així com de configurar la resta d’equipaments que necessita el barri.
D’altra banda, comenta que és conscient que la regidora Sanz va estar molt implicada en el procés
d’expropiació i recuperació de l’espai.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

24. – (M1923/155)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  el
Govern Municipal a:1. Incrementar en al menys un 50% el nombre màxim de llicències previst tant
per a bicicletes (free floating) com per a motos compartides (free floating). 2. Rebaixar en un 50%
la quantia proposada al projecte d’Ordenances Fiscals per a la taxa d’ocupació de la via pública de
les  llicències  de bicicletes  i  motos  elèctriques  d’ús  compartit.  3.Reservar,  en la  mateixa  quantitat
que les llicències a atorgar, estacionaments tant per a bicicletes com per a motocicletes
elèctriques compartides. En el cas de les motocicletes compartides, aquests espais
d’estacionament es podran compartir amb motocicletes elèctriques d’ús particular.

El Sr. VALLS posa de manifest que hi ha un consens prou ampli que un dels factors més importants
per aconseguir una mobilitat més sostenible, eficient i segura a Barcelona és la reducció de l’ús del
vehicle  privat,  ja  siguin  cotxes  o  motos,  i  que  l’entrada  en  vigor  de  la  zona  de  baixes  emissions
contribuirà a reduir el trànsit i la contaminació. Observa, però, que les restriccions al trànsit
d’aquesta rellevància sense oferir als ciutadans alternatives de mobilitat poden ser molt injustes i
poc equitatives, sobretot quan afecten principalment persones amb rendes baixes, i, en aquest
cas, tal com han fet palès el Grup Municipal de BxCanvi i diverses associacions, no s’estan oferint
aquestes alternatives, com poden ser els aparcaments dissuasius o la millora en la freqüència del
transport públic.
Assenyala que una bona fórmula de mobilitat per ajudar els ciutadans i donar-los opcions inclou
més i millor col·laboració amb els operadors de bici i de moto elèctrica compartida, una
col·laboració  que  el  seu  grup  defensa  i  que  fins  fa  poc  no  havia  existit  (al  contrari,  se’ls  girava
l’esquena).
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Subratlla que aquests operadors ofereixen una opció de mobilitat molt rellevant per a una ciutat
com Barcelona, amb unes 320.000 motos i ciclomotors, i que les motos i les bicis són una bona
fórmula  perquè  no  tenen  cap  cost  per  a  l’Ajuntament  i  li  pot  reportar  ingressos  a  través  de  les
taxes. D’altra banda, observa que les motos elèctriques no emeten diòxid de nitrogen; les motos i
les bicis tenen menys impacte en l’ocupació de l’espai públic; són vehicles amb menys sinistralitat,
més  nous,  amb  millor  manteniment  i  moltes  d’elles  amb  una  velocitat  limitada  a  50  km/h,  i
afavoreixen i fomenten l’intercanvi modal amb el transport públic que entén que tothom defensa.
Per acabar, indica que el recent decret de l’alcaldia estableix la concessió de 6.958 llicències per a
motos elèctriques i compartides i 3.975 per a bicicletes, quantitats insuficients, tal com confirma
el sector. El seu grup considera que cal ser molt més ambiciós i actuar tenint en compte que un
augment de l’oferta tendiria a provocar una baixada dels preus, la qual cosa beneficiaria igualment
els ciutadans. Per això, demana un increment del nombre de llicències abans de l’1 de gener.

El  Sr.  CORBACHO  explica  que  el  seu  grup,  si  bé  està  d’acord  amb  l’objectiu  de  la  proposició
d’apostar  per  una  mobilitat  més  sostenible  a  través  de  la  bicicleta  o  dels  ciclomotors  i  les
motocicletes, té el dubte de si això és el que haurà d’entrar en funcionament al gener del 2020. A
parer  seu,  convindria  esperar  a  veure  quin  és  el  comportament  durant  l’exercici  vinent  del  que
determina la llicència i, a final d’any, fer un balanç objectiu per comprovar si la mesura del Govern
ha estat suficient o no. Entén que seria en el moment de revisar la normativa, un any després de la
seva entrada en vigor, quan caldria determinar el nombre de bicicletes i de ciclomotors que hauria
de tenir la ciutat. Per això, el seu grup s’hi absté.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que, davant la prohibició que
s’aplicarà als vehicles privats a partir del gener del 2020 amb la zona de baixes emissions, cal oferir
una alternativa real per a la mobilitat a Barcelona, i els vehicles compartits poden ser una bona
eina per donar resposta a les necessitats dels ciutadans que hagin de deixar el vehicle a casa.
D’altra  banda,  assenyala  que de les  gairebé 300.000 motocicletes  que circulen actualment  per  la
ciutat, gairebé un 40% no podran fer-ho a partir del gener del 2020, cosa que podria generar un
problema molt greu, ja que el transport públic no podria absorbir adequadament la demanda de
transport dels 120.000 vehicles de dues rodes que no podran circular.
Dit això, comenta que potser alguns punts de la proposició serien susceptibles de discussió, com
ara per què ha de ser un 50% i no un 40% o un 30%, i que caldria veure si és viable doblar el
nombre de llicències, però el seu grup, en qualsevol cas, considera que amb una rebaixa de
120.000  vehicles  de  dues  rodes  a  partir  de  l’1  de  gener  està  més  que  justificat  el  nombre  de
llicències, perquè si l’Ajuntament anuncia que n’atorgarà 6.958, hi hauria 13.000 llicències, amb la
qual cosa entén que sí que es podria absorbir la mobilitat de la ciutat.
Tot seguit, observa que actualment s’estan debatent les ordenances fiscals, però el seu grup està
d’acord  a  rebaixar  un  50%  la  quantia  proposada  al  projecte  d’ordenances  fiscals  quant  a  la  taxa
d’ocupació  de  la  via  pública  per  a  aquestes  llicències  de  bicicletes  i  motos  elèctriques  d’ús
compartit, així com a reservar aquestes places —de vegades l’estacionament d’aquests vehicles és
molt  difícil—  i  treballar  la  modalitat  de  free floating, que ofereix més llibertat i un millor ús als
usuaris.

La Sra. ALARCÓN puntualitza que no s’està prohibint res, sinó que s’està demanant un compromís
als ciutadans, especialment als que tenen vehicles contaminants, perquè durant unes hores al dia
no els facin servir a la zona de baixes emissions, i, a canvi, l’Ajuntament, l’Àrea Metropolitana i la
Generalitat de Catalunya es comprometen a millorar el transport públic, amb la millora de la xarxa
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d’autobús i de la xarxa de carrils bici i la modernització de la xarxa de metro (a l’estiu es van dur a
terme tres grans obres per fer-la més efectiva i més ràpida), entre altres mesures, algunes de les
quals no depenen únicament de l’Ajuntament de Barcelona.
A continuació, posa de manifest que Barcelona té un espai públic reduït (100 km2) i exposa que
durant  l’últim any  s’ha  fet  un  treball  molt  important  amb les  empreses  de  sharing  i  s’ha  fet  una
proposta de llicències tant de bicicletes com de motos que s’ha acordat amb el sector a través del
Pacte per la mobilitat.
D’altra banda, confirma que, encara que les llicències siguin per tres anys, d’aquí a un any es farà
una revisió de com ha funcionat el sistema per saber si n’hi ha prou amb el sharing de bicicletes i
de motocicletes que hi haurà al carrer, i com que el Govern considera que és millor posar-ho en
marxa a partir de l’1 de gener del 2020 i fer-ne l’avaluació l’1 de gener del 2021, vota en contra de
la proposició.
Per acabar, diu que 71,51 euros és una taxa justa i equiparable a la de la resta de ciutats, i que hi
haurà  llocs  d’aparcament  exclusivament  per  a  qui  tingui  vehicle  privat  —ja  hi  ha  en  marxa  un
projecte pilot amb bicicletes.

El  Sr.  VALLS  posa  de  manifest  que  a  partir  de  l’1  de  gener  es  calcula  que  unes  80.000  motos  i
ciclomotors no podran transitar per la ciutat i comenta que, a parer seu, no té sentit esperar que
l’oferta es vegi desbordada per després augmentar a correcuita el nombre de llicències. Entén que
és millor anticipar-se als possibles problemes per intentar evitar que es produeixin.
D’altra banda, assenyala que molts dels operadors són joves empreses, algunes de la ciutat, i  per
això  no té  sentit  fixar  una taxa  de  71 euros  per  moto o  bici  en  un estadi  tan  inicial  de  l’activitat,
sinó que caldria esperar que creixessin i es consolidessin per exigir una taxa més elevada.
Opina  que  en  aquest  moment  cal  posar  en  valor  la  mobilitat  elèctrica  i  ajudar-la  a  través  d’una
taxa  més  baixa,  a  través  d’un increment  de  les  llicències  i  també,  per  exemple,  reservant,  de  les
80.000 places  d’estacionament  per  a  motos  que  hi  ha  a  Barcelona,  tantes  places  com  llicències
s’hagin atorgat.
Conclou que cal anticipar-se als grans canvis si es vol ser justos amb la gent que necessita aquest
tipus de mobilitat.

Votació favorable de Partit Popular i Barcelona pel Canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i
Partit dels Socialistes de Catalunya i abstenció de Ciutadans.

REBUTJADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/153)  Que  el  govern  municipal  estableixi  un  calendari  d’execució  real  de  la
reforma de la Rambla i la doti del pressupost necessari en el Pla d’Inversions Municipal per tal de
abordar la seva reforma durant aquest mandat.

NO TRACTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/177) Que el Govern Municipal creï un grup de treball amb grups municipals i
representats  dels  veïns/es  afectats  en  el  termini  d’un  mes,  per  tal  de  desenvolupar  un  Pla  que
aporti solucions a totes aquelles carències i disfuncions que s’han esdevingut per a la implantació
de la quarta i cinquena fase de la Nova Xarxa de Bus.

NO TRACTAT

27. – (M1923/167) Que no es posposi més la remodelació de la Ronda de Sant Antoni i que
s’iniciïn les obres per convertir-la en un eix cívic en el primer semestre de 2020

NO TRACTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/166) Que es reforci el servei de neteja de forma urgent al barri de la Trinitat
Vella i, alhora, es realitzi una campanya de sensibilització entre el veïnat per tal de millorar l’estat
del barri.

El  Sr.  RAMÍREZ  explica  que  els  representants  de  l’Associació  de  Veïns  de  Trinitat  Vella  van
manifestar a la síndica, Maria Assumpció Vilà, en una reunió celebrada el 17 de setembre, les
seves queixes en relació amb els problemes de neteja que tenen al barri. Concreta que els veïns
van  manifestar  que  tenien  la  sensació  que  se’ls  presta  pitjor  servei  i  que  hi  ha  menys  hores  de
treball efectiu per part de la contracta al seu barri i menys operaris treballant a la seva zona; van
centrar el problema en la recollida nocturna de les escombraries i la manipulació dels conductors,
i  van  parlar  de  l’incivisme  d’alguns  veïns,  que  dipositen  moltes  bosses  fora  dels  contenidors,
aquestes es trenquen i provoquen encara més brutícia i problemes (els conductors els diuen que
no poden recollir les escombraries i les bosses que es troben fora dels contenidors).
Davant d’aquesta situació, que fa molts mesos que va començar, el seu grup presenta aquest prec,
que enuncia, si bé és conscient que al març ja es va fer una campanya de sensibilització per
fomentar el civisme i el correcte ús de l’espai públic.

El  Sr.  BADIA subratlla  que Trinitat  Vella  és  un dels  barris  en què més s’ha treballat  el  tema de la
neteja.  Concreta  que  es  va  treballar  amb  el  conjunt  d’entitats  veïnals  del  barri  i  també  de  Sant
Andreu, es va incorporar al Pla de barris amb l’Aula Ambiental i amb altres serveis municipals i al
novembre del 20  18 es va fer una visita amb diverses associacions de veïns per identificar,
conjuntament,  diferents  tasques  pendents,  i  aquestes  tasques  han  estat  dutes  a  terme:  s’han
ajustat  horaris  de  neteja,  s’han  mogut  contenidors,  s’han  fet  serveis  especials  per  netejar
excrements  de  coloms  en  alguns  punts,  s’han  reposat  algunes  guies  de  contenidors  que  estaven
en mal estat i s’ha netejat algun punt en què s’havia detectat acumulació d’escombraries al voltant
de contenidors.
Afirma  que  aquestes  actuacions,  que  es  van  definir  el  2018  i  s’han  anat  desenvolupant  des
d’aleshores, han fet augmentar la satisfacció dels veïns i les veïnes pel que fa a la neteja, com diu
l’enquesta de dades dels serveis municipals,  dades objectives:  els  veïns de Trinitat Vella situen el
problema de la neteja en novè lloc, i en el catorzè com a problema que els afecta directament,
molt per sota de la mitjana de la ciutat; el 86% dels enquestats aproven la neteja a Trinitat Vella,

 



CCM 6/19 Ecologia2 25/29

per sobre de la mitjana de la ciutat, i els veïns i les veïnes d’aquest barri qualifiquen la neteja amb
un 6,8, també per sobre de la mitjana de la ciutat.
Entén,  doncs,  que la feina feta està donant bons resultats,  que s’està anant en la bona direcció i
que així ho perceben els veïns i les veïnes. En aquest sentit, afegeix que les queixes formals
d’aquest barri han disminuït enormement.
Per acabar, indica que el Govern pren nota de les queixes transmeses a la síndica i continuarà
introduint millores en el servei, però no pot acceptar el prec perquè negaria els avenços fets en
aquest barri on s’ha treballat tan intensament.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la informació facilitada pel regidor i reconeix que al barri s’han fet tasques
relacionades amb la neteja, però insisteix que alguns veïns i algunes associacions veïnals
consideren, tal com van traslladar a la síndica fa poc, que els problemes de neteja persisteixen.
Per això, malgrat el resultat de l’enquesta de serveis municipals, el seu grup voldria que es fes un
estudi  de  camp  a  peu  de  carrer  i  que  s’introduïssin  al  servei  les  millores  encara  necessàries.
Afegeix que, si bé el prec demanava un reforç urgent del servei, deixa en mans del Govern
municipal que, un cop fet l’estudi de camp, decideixi quines mesures cal implementar.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

29. – (M1923/160) Que el govern municipal inclogui una partida en el pròxim pressupost per
tal de bonificar al 100% el transport públic del joves entre 16 i 25 anys.

El Sr. VALLS formula el prec, relacionat amb la mobilitat dels més joves, que té un paper important
en el conjunt de la mobilitat urbana.
Subratlla  que  l’impuls  del  transport  públic  és  una  eina  fonamental  per  afrontar  els  reptes  de  la
transició ecològica, i l’Ajuntament hi ha de treballar de manera pràctica, més enllà de participar en
manifestacions.
D’altra  banda,  assenyala  que  l’entrada  en  vigor  de  la  zona  de  baixes  emissions  l’1  de  gener  del
2020  limitarà  l’ús  de  mitjans  de  transport  privat  de  molts  ciutadans,  incloent-hi  els  joves
(estudiants, treballadors que tot just inicien la seva carrera professional, etc.), que acostumen a
tenir rendes baixes.
En aquest context, el seu grup entén que l’Ajuntament de Barcelona ha de fer un esforç i bonificar
al 100% el transport públic dels joves d’entre 16 i 25 anys.

La Sra. ALARCÓN expressa la convicció que a Barcelona «la lluita contra el canvi climàtic es diu
TMB», ja que el transport públic és una eina essencial en els esforços que s’estan fent en aquesta
lluita i per la millora de la mobilitat.
Tot seguit, posa de manifest que ja existeix la mesura de pràctica gratuïtat en el transport públic
fins als 16 anys i en aquests moments, pel que fa a les mesures associades a les tarifes de
transport  públic  per  a  l’any  vinent,  s’estan  estudiant  propostes  que  afavoreixin  fonamentalment
les persones que fan servir més el transport públic i que facin que aquestes persones tinguin un
millor preu per tal que puguin desplaçar-se millor.
Per això, el Govern no pot parlar només d’una tarifa que per si sola representa 20 milions d’euros i
deixar-la aïllada de la resta de mesures vinculades a les tarifes, de manera que el prec no s’accepta
com  a  tal,  però,  com  ha  dit,  s’estan  revisant  les  tarifes,  en  el  si  de  l’ATM,  i  s’estan  estudiant
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propostes que ajudaran molt els usuaris compromesos amb l’ús del transport públic.

NO ACCEPTAT

30. – (M1923/156) Que el Govern informi del número total de demandes presentades contra
l’Ajuntament  en  relació  al  PEUAT  i  a  la  moratòria,  i  el  risc  patrimonial  que  comporten,  és  a  dir,
l’import màxim agregat de totes aquestes reclamacions al qual l’Ajuntament pot haver de fer front.

El Sr. VALLS exposa que diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han
declarat  la  nul·litat  del  Pla  especial  urbanístic  d’allotjaments  turístics  de  manera  parcial  o  en  la
seva integritat, i ja a mitjan 2015 van començar a transcendir als mitjans de comunicació
informacions  relatives  a  diferents  demandes  interposades  contra  l’Ajuntament,  primer  com  a
conseqüència de la moratòria de suspensió cautelar de les concessions de llicències
d’establiments turístics decidides pel Govern municipal el juliol del 2015, i després com a resultat
de  l’aprovació  del  Pla  especial  urbanístic  d’allotjaments  turístics  amb data  27  de  gener  del  2017,
demandes en què es reclamen a l’Ajuntament indemnitzacions per diferents conceptes.
Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.

La  Sra.  SANZ  enumera  les  demandes  i  els  recursos  que  s’han  presentat,  informació  que  ja  s’ha
facilitat en altres ocasions:
- Contra l’acord adoptat per la Comissió de Govern l’1 de juliol de 2015, de suspensió potestativa
prèvia, es van presentar 34 recursos, tots són sentències desestimatòries i en queden molt pocs
pendents de sentència.
- Contra l’acord adoptat per la Comissió de Govern el 10 de març de 2016, d’aprovació inicial del
PEUAT,  es  van  presentar  13  recursos  i  les  sentències  que  s’han  rebut  són  majoritàriament
desestimatòries i s’està en espera de la resolució d’alguns dels recursos.
-  Contra  l’acord  del  Plenari  del  27  de  gener  del  2017,  d’aprovació  definitiva  del  PEUAT,  es  van
presentar 112 recursos, en els quals hi ha paritat de sentències estimatòries i desestimatòries, i
s’està en espera de rebre els aclariments pertinents que s’han demanat en seu judicial.
A continuació, observa que en aquests moments no es pot avaluar el risc patrimonial que
comporten  aquestes  demandes  i  l’import  màxim  agregat,  ja  que  això  no  és  objecte  dels
contenciosos,  i  la  quantificació d’un eventual  perjudici  patrimonial  no s’està clarificant en cap de
les sentències que s’estan rebent.
Per acabar, afirma que el Govern continuarà informant sobre totes aquestes qüestions i posa
èmfasi en el valor del PEUAT, que continua vigent, com a instrument per aconseguir equilibrar els
usos a la ciutat.

ES DONA PER TRACTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

31. – (M1923/154) Quina és l’opinió del govern municipal en relació a l’evolució de la velocitat
comercial mitjana del servei de bus a la ciutat de Barcelona, tenint en compte la manca
d’efectivitat de la mesura de govern de millora de la qualitat i  explotació de la infraestructura de
transport públic en superfície presentada l’any 2017?
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NO TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

32. – (M1923/151) Quins plans ha previst el Govern de la ciutat per fer front als problemes de
mobilitat  que  generarà  l’entrada  en  vigor  de  les  restriccions  de  circulació  a  la  Zona  de  baixes
Emissions, i quines mesures econòmiques per donar suport a les persones afectades per aquesta
raó?

El  Sr.  CORBACHO comenta que,  si  bé l’ordenança que regula la  zona de baixes emissions està en
tràmit i cadascú hi farà les al·legacions que consideri oportunes abans de sotmetre-la a aprovació
definitiva,  durant  dos  anys,  des  de  l’aprovació  del  protocol,  el  Govern  no  va  fer  res  per  veure
quines  mesures  havia  de  prendre  en  relació  amb  l’entrada  en  vigor  d’una  ordenança  d’aquestes
característiques, que sempre tenen un efecte sobre determinats sectors.
Considera preocupant que el Govern no hagi previst cap mesura per compensar les persones que
se’n  veuran  afectades,  com  ara  les  persones  autònomes  que  tenen  el  vehicle  com  a  únic
instrument per poder guanyar-se la vida i totes les que no puguin canviar el cotxe o canviar la
modalitat de la seva mobilitat.
Per  això,  anima  el  Govern  a  presentar,  abans  de  l’1  de  gener,  quan  entra  en  vigor  l’ordenança,
algun  pla  o  una  eina  similar  que  doni  esperança  a  la  gent  afectada  i  demostri  que  l’Ajuntament
estarà al seu costat dins de les seves atribucions i els recursos disponibles.

La Sra. ALARCÓN confirma que el Govern municipal vol acompanyar els ciutadans en el compromís
que els està demanant pel que fa a la zona de baixes emissions i, per això, ja ha posat en marxa
alguna mesura de millora del transport públic, així com alguns ajuts per a vehicles elèctrics, i ella
personalment  es  va  comprometre  a  fer,  d’aquí  al  mes  de  desembre,  quan  hi  haurà  l’aprovació
definitiva, un acompanyament i proposar mesures per a col·lectius concrets.
Dit això, subratlla que la zona de baixes emissions no pot suposar un plan renove dels cotxes de la
ciutat, ja que la substitució del vehicle contaminant pel vehicle elèctric podria provocar un
problema  de  mobilitat,  de  manera  que  la  zona  de  baixes  emissions  ha  d’anar  acompanyada  de
mesures de mobilitat que facilitin que les persones facin servir altres modalitats de transport.
Reconeix, però, que algunes persones no ho podran fer, sobretot les vinculades a la distribució de
mercaderies,  les  autònomes  i  d’altres  que  necessitin  el  vehicle  per  treballar.  En  aquest  cas,  el
Govern ha estat sensible: hi ha una moratòria i s’està treballant en les al·legacions per tal d’ajudar
els col·lectius que no hi estaven inclosos i se’n poden veure afectats, com ara les autoescoles que
es dediquen a ensenyar a conduir camions i autobusos, per als quals es trobaran solucions.
Subratlla que, efectivament, el Govern vol estar al costat dels ciutadans.

El Sr. CORBACHO remarca que cal reduir la contaminació i explicita que la zona de baixes
emissions, que fa que els cotxes contaminants no puguin circular per la ciutat, té aquest objectiu.
D’altra banda, insisteix que una mesura que farà que cada dia hi hagi menys cotxes a la ciutat ha
d’anar acompanyada de mesures que facin que tota la regió metropolitana disposi d’un transport
adequat perquè la gent no tingui la necessitat de desplaçar-se fins a Barcelona amb el cotxe.
Conclou que la lluita contra el cotxe no tindrà èxit si no va acompanyada de les mesures adients.

La Sra. ALARCÓN es mostra d’acord amb les paraules del Sr. Corbacho.
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ES DONA PER TRACTADA

33. – (M1923/178) Quins plans té previst el Govern de la ciutat per a desenvolupar el pacte
"Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible", i quines són les seves previsions?

El Sr. CORBACHO explicita que la pregunta es refereix al 22@, un projecte summament important
que va néixer fa dinou anys i que volia dotar la ciutat d’un pol d’economia potent lligat aleshores a
les noves tecnologies i avui a la quarta revolució industrial (intel·ligència artificial, robòtica, etc.).
Posa de manifest que el 2018 el Govern va plantejar la revisió d’alguns dels plantejaments del pla
del 22@ referits al Poblenou, però la revisió no es va dur a terme, entre altres motius, perquè no
va trobar consens a l’Ajuntament,  i  ha estat objecte d’una elevada contestació per part  de molts
professionals.
Subratlla que, davant d’això, el Govern ha de prendre decisions i informar sobre què vol fer amb el
pla  del  22@ i  si  es  desenvoluparà  el  plantejament  del  2018 malgrat  que el  PSC  aleshores  s’hi  va
mostrar en desacord.

La Sra. SANZ respon que sí que es desenvoluparà el plantejament que va sorgir el 2018, que no és
un posicionament del Govern municipal ni de BC, com de vegades insinua el Grup de Cs, sinó que
és  producte  d’un  pacte  de  tots  els  agents  que  treballen  al  22@  i  el  viuen  (empreses,  veïns  i
entitats del territori).
Aclareix  que no s’està plantejant  una esmena a la  totalitat,  ja  que el  projecte,  que ha tingut  una
perdurabilitat de gairebé vint anys, és bo per a la ciutat, sinó que el compromís és continuar
treballant  perquè sigui  un projecte d’èxit,  per  a  la  qual  cosa cal  corregir  els  aspectes que no han
funcionat correctament.
Tot  seguit,  convida  el  Sr.  Corbacho  a  parlar  amb  les  empreses  del  22@  Network  o  d’altres  que,
precisament, són unes de les grans implicades en tot el projecte del pacte «Cap a un Poblenou
amb un 22@ més inclusiu i sostenible», un dels objectius del qual és incorporar al pla elements
tan indispensables com que hi hagi més habitatge perquè hi hagi més densitat de població, perquè
hi hagi teixit, perquè hi hagi vida, ja que actualment, quan les oficines es buiden, la zona queda
deserta. En aquest sentit, assenyala que una part del 22@ original incorporava el
desenvolupament comercial, però va desaparèixer perquè allà no hi ha vida, i si no hi ha vida, no
hi ha comerç.
En darrer lloc,  subratlla que el  Govern treballa,  amb criteris i  documentació,  per assolir  l’objectiu
compartit a partir de l’acord i el consens amb els agents implicats, i manifesta el desig que tots els
grups s’impliquin i facin aportacions per reimpulsar el 22@.

El Sr. CORBACHO diu a la Sra. Sanz que o ell no s’ha explicat bé o ella no l’ha entès, ja que no li ha
preguntat sobre el fons de la qüestió ni sobre si la incorporació del 30% d’habitatge és positiva o
no, sinó que simplement li ha preguntat si el Govern pensa desenvolupar i sotmetre a discussió la
proposta que va signar el 2018 (els grups ja s’hi pronunciarien més endavant).
No entén que la intervenció de la regidora hagi donat per fet que ell ja està en desacord amb el
fons. En aquest sentit, repeteix que no sap si ell s’ha explicat malament o ella no l’ha entès, però
té la impressió que és que ella no l’ha entès gens.

La Sra. SANZ respon que ha dit clarament que sí que es desenvoluparà la proposta, i afegeix que el
prec  inclou  uns  atesos  —entén  que  el  Sr. Corbacho  els  podria  haver  llegit  abans  de  fer  la
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intervenció— en què es critica el  projecte, i  ella sempre llegeix amb atenció el  que presenten els
grups i per això ha contestat amb més qüestions de les que ell ha expressat aquí públicament.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

34. – (M1923/176)  Quin  és  el  capteniment  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  relació  a  la
situació  del  solar  de  l’antic  Teatre  Talia,  situat  a  la  cantonada  del  carrer  Borrell  amb  Avinguda
Paral·lel?

El Sr. RAMÍREZ formula la pregunta i posa de manifest que el 23 de novembre de 2018 es va
aprovar el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de diversos sòls i
equipaments en l’àmbit del districte de l’Eixample, en què es va incloure el solar de l’antic Teatre
Talia per a la seva futura adquisició i destinació a equipament públic. Observa, però, que quan es
va presentar aquest pla es va donar una informació no del tot correcta als veïns, ja que es va
donar  a  entendre que l’Ajuntament  havia  comprat  aquests  espais,  i  això no és  cert:  hi  havia  una
previsió  de  destinar  31  milions  d’euros  a  comprar  aquestes  finques,  però  sense  cap  termini  ni
calendari previst.
Per això, el seu grup vol saber quines són les intencions del Govern municipal, si vol iniciar
l’expedient  expropiatori  i,  en  cas  afirmatiu,  que  informi  sobre  els  terminis  per  als  usos  d’aquest
futur equipament.

La  Sra.  SANZ  respon  que  el  primer  que  cal  és  que  es  publiqui  l’acord  de  la  subcomissió  de
Barcelona de la Generalitat de Catalunya que aprova definitivament aquesta modificació del Pla
general  metropolità  que  es  va  aprovar  el  27  de  setembre  —encara  no  s’ha  publicat  l’acord
formalment—, i comenta que aquests processos en urbanisme acostumen a ser molt lents.
Dit això, remarca que les intencions del Govern són clares, ja que el solar al qual fa referència la
pregunta és estratègic per a la ciutat atès que hi cap un equipament i habitatge dotacional, en un
barri  amenaçat  per  la  gentrificació,  per  l’expulsió  de  veïns  i  per  l’augment  dels  preus  dels
habitatges.  Per  això,  com  en  el  cas  de  moltes  altres  peces  de  l’Eixample  —era  una  modificació
conjunta—,  l’objectiu  era  desenvolupar  un  pla  especial  i  una  modificació  que  permetés  actuar
perquè el desenvolupament de les peces fos d’iniciativa municipal.
Tot seguit, es compromet a presentar el calendari tan bon punt el tingui.

ES DONA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

La Sra. SANZ dona les gràcies a tothom i dona per finalitzada la sessió.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 17.06 h.
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