Secretaria General

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE MARÇ DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 16 de febrer de 2021
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. –

(M1923/1828) Que comparegui la responsable del Govern municipal per tal d’explicar
les accions en matèria d’urbanisme que pensen emprendre davant el fenomen creixent
de la implantació de les anomenades “cuines fantasma” o Dark kitchens en zones
residencials de la nostra ciutat en contigüitat amb els habitatges.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. –

(20190001L01D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L01, que té per objecte els Serveis de recollida
de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027),
amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 zona centre (Districtes
Municipals de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia), a FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF
A28541639, amb una baixa sobre els preus unitaris de l’1,80%, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en
ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 930.710.626,48
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 846.100.569,53
euros corresponen al preu net i 84.610.056,95 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació
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pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502; un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de
116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 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 42.305.028,48 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari 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 el Sr.
Carles Vázquez González-Román, director de serveis de neteja i gestió de residus.
3. –

(20190001L02D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els Serveis de recollida de residus
municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb
mesures de contractació pública sostenible, Lot 2 zona oest (Districtes Municipals de
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi), contracte núm. 18000780L02, l’oferta
presentada per l’empresa Ute Intgra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio
Romero Polo, SAU, Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a
l’informe tècnic, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR
l’esmentat contracte a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de
Residuos, SL, amb NIF B08173411, amb una baixa sobre els preus unitaris del 7,88%, de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de
568.743.360,56 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
517.039.418,69 euros corresponen al preu net i 51.703.941,87 euros a l'IVA. DISPOSAR
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2029 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502; un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any
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2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de
71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 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 25.851.970,93 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari 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 el Sr.
Carles Vázquez González-Román, director de serveis de neteja i gestió de residus.
4. –

(20190001L03D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els Serveis de recollida de residus
municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb
mesures de contractació pública sostenible, Lot 3 zona nord (Districtes Municipals
d’Horta-Guinardó i Nou Barris), contracte núm. 18000780L03, l’oferta presentada per
l’empresa Ute Intgra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio Romero Polo, SAU,
Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a l’informe tècnic, de 19 de
febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR l’esmentat contracte a
Valoriza Servicios Medio Ambientales, SA, amb NIF A28760692, amb una baixa sobre
els preus unitaris del 7,51%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 415.418.645,44 euros IVA inclòs i d'acord
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 377.653.314,04 euros corresponen al preu
net i 37.765.331,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
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
18.882.665,70 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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
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impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Vázquez GonzálezRomán, director de serveis de neteja i gestió de residus.
5. –

(20190001L04D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes
presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient.
ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L04, que té per objecte els Serveis de recollida
de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027),
amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 4 zona centre (Districtes
Municipals de Sant Andreu i Sant Martí), a Urbaser, SA, amb NIF A79524054, amb una
baixa sobre els preus unitaris del 3,58%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 541.722.660,96 euros IVA inclòs i d'acord
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 492.475.146,32 euros corresponen al preu
net i 49.247.514,64 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2027 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de
67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211
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
24.623.757,32 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 el Sr. Carles Vázquez GonzálezRomán, director de serveis de neteja i gestió de residus.

6. –

(CO 2021-03/05 ) APROVAR inicialment, com a ens consorciat, l’acord adoptat per
l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió
de 10 de desembre de 2020, relatiu a la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte
d’incloure l’EMD Valldoreix al citat Consorci com a membre de ple dret, de conformitat
amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.1.a) dels vigents estatuts de
l’entitat. SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de 30 dies, des de la
publicació de l'anunci d'aprovació inicial. SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de
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Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior
acord, previstes a la legislació i especialment pel que fa a la seva publicitat, la qual cosa
implica que l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós que publiqui l’Àrea Metropolitana de
Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi el que ha de publicar separadament
l'Ajuntament de Barcelona. TENIR per aprovada definitivament 'esmentada modificació
dels Estatuts, en el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions en el termini
d'informació pública.
Districte de Sants-Montjuïc
7. –

(20PL16793) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 delimitat a la MpPGM de
La Marina del Prat Vermell; promogut per Calagran SAU; 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.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

8. –

(19PL16744) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la carrer
Brusi 94-100 per a la implantació d’habitatges de lloguer social; promogut per la
Comunitat Evangèlica de parla Alemanya; 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.

9. –

(20PL16817) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de regulació de l’equipament situat
al carrer Alfons XII cantonada amb carrer Madrazo; promogut per Josel SLU.
Districte d'Horta-Guinardó

10. –

(20PL16761) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de
Millora Urbana per a l’ordenació del sector 08 “Manxa-Santuari”; promogut per Global
Service 2005, SL; atesa l’existència de motius determinants d’acord amb l’informe de la
Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a
efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95
de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del
dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries
per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del
procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als
promotors del Pla.
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Districte de Sant Martí
11. –

(19PL16750) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de l'ordenació dels sòls qualificats de 22@T del
Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc,
Treball i parcel·la del carrer Marroc 98-108; promogut per Pere Quart, 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.

12. –

(20PL16762) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla
Especial per a la delimitació d’una superfície de venda superior a 2.500 m2, al centre
comercial Diagonal Mar; promogut per Diagonal Mar Propco 1, SL; atesa l’existència de
motius determinants d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als
promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un
termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que
no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les
actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.

13. –

(20PL16786) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació
dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del
Peix), definides en la modificació del Pla Especial de l’àrea de la Ciutadella de la UPF;
promogut per la Universitat Pompeu Fabra; 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.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

14. –

(10-15-LL65940 - 10-16-LL40594) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les
obres de rehabilitació integral de la Nau Can Picó, ubicada al carrer Pere IV 58-60,
incloses totes les actuacions emparades per les llicències d’obres majors tramitades
amb números d’expedient 10-15-LL65940 i 10-16-LL40594; CONCEDIR a la societat
cooperativa Biciclot SCCL la bonificació del 65% sobre la quota total de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que recaigui sobre les obres esmentades, ja que
es compleixen els requisits de l’article 7.1 A) A1 de l’OF 2.1. en tant que les obres es
realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments (7a) i en
un equipament comunitari dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR
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TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
15. –

(10-2018CD11051) DECLARAR que les obres consistents en ‘“reforma de l’edifici ubicat
al carrer Zamora 54-68 que afecta parcialment l’estructura, sense canvi de l’ús
principal”, objectes de la comunicació d’obres 10-2018CD11051 no reuneixen els
requisits necessaris per a que els sigui atorgada 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 l’associació
Médicos sin Fronteras la concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR TRASLLAT
d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

16. –

(10-2020LL23446) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de
restauració de la xemeneia ubicada al carrer Cristobal de Moura 113X, emparades per
la llicència d’obres majors 10-2020LL23446 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 28/12/2020; CONCEDIR a la Junta de Compensació del P.M.U de la illa
delimitada pers carrers Cristobal de Moura, Treball, Marroc i Agricultura la bonificació
del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; 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 sobre un element urbanísticament protegit amb un
nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

17. –

(10-2020LL40614) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal l’actuació en
terrat comunitari per a la instal·lació de suports per reordenació d’aparells d’aire
condicionat, a realitzar en l’edifici ubicat al carrer Castella 1-3, emparades per la
llicència d’obres majors 10-2020LL40614 atorgada pel regidor del Districte de Sant
Martí en data 09/12/2020; CONCEDIR a la comunitat de propietaris del carrer Castella
1-3, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres; 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 sobre un
edifici urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i DONAR TRASLLAT a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Ciutat Vella

18. –

(1BC 2018/121) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la
Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 44.563.976,90 euros, el 21% de
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L a informació pública, durant un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
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pertinents; COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de
Defensa; i SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització,
que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.
Districte de l'Eixample
19. –

(2BC 2018/011) APROVAR Definitivament el Projecte executiu d’urbanització Av.
Diagonal FASE1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic
del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import de 34.847.179,80 euros, el 21% de l’impost del valor afegit
(IVA) inclòs, a l'empara de 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
(TRLMRLC); APROVAR els convenis específics de cessió d’instal·lacions i servitud de pas
sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies de Mitja Tensió i de
Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent d’Ecologia Urbana per a formalitzar els convenis; i
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un
dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. –

(M1923/1827) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Que el Govern municipal impulsi un Pla Especial Urbanístic per a la regulació de les
activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i botigues de conveniència al
barri del Carmel, posant especial èmfasi en els entorns de la Plaça Pastrana amb
l’objectiu d’evitar la concentració d’activitats i promoure’n el seu decreixement, per tal
de poder reduir comportaments incívics a la via pública que generin molèsties al
veïnat.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. –

(M1923/1833) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1- Davant dels problemes que provoquen els usos inadequats del Parc de les Tres
Xemeneies, i que han estat reiteradament denunciats per les entitats veïnals i de
comerciants del barri del Poble-sec, es procedeixi al tancament nocturn del Parc per
evitar la degradació urbanística de l'espai i prevenir-ne usos inadequats. 2- Acordar
amb la propietat dels edificis de l'antiga seu de FECSA/ENDESA una revisió de la clau
urbanística que permeti l'obtenció de la llicència corresponent per a la reforma dels
edificis amb aquells usos que permetin reactivar i regenerar l'espai. 3- Que l'acord
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incorpori el compromís de la propietat amb la reforma del Parc de les Tres Xemeneies i
la cessió d’un equipament per a usos veïnals i comunitaris, així com la possibilitat de la
construcció d'habitatge de lloguer assequible.
Del Grup Municipal Ciutadans:
22. –

(M1923/1836) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
acorda:Que el Govern municipal presenti a aquesta Comissió per el seu coneixement,
en el termini màxim de dos mesos, un informe sobre la comercialitzadora Barcelona
Energia que inclogui el nombre d'abonats, tarifes, costos de la compra d'energia neta i
de la certificació de la CNMC, balanç anual i finançament públic que rep, així com la
viabilitat econòmica de l'empresa.
Del Grup Municipal Partit Popular:

23. –

(M1923/1838) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Elaborar un pla de xoc de neteja i manteniment per al barri del Poble Sec que reverteixi
la situació actual de degradació de l’espai públic.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

24. –

(M1923/1840) Instem al Govern municipal a, fent els canvis necessaris, modifiqui la
seva decisió de la Comissió de Govern del passat 29 de gener, i presenti una regulació
raonable i consensuada amb el sector sobre les llars compartides en els sentit de
permetre-la, establint unes condicions d’acord amb el Decret de la Generalitat
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. –

(M1923/1829) Que el Govern municipal es comprometi a establir un calendari, tant per
a l’aprovació del Pla Estratègic del Rec Comtal com per a les actuacions que aquest
contempla.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. –

(M1923/1832) Que el govern municipal iniciï, en el termini d’un mes, un procés per a
la regulació del fenomen anomenat “cuines fantasma”, amb la participació dels grups
municipals i altres actors socials, veïnals i econòmics de la ciutat, que tingui en compte
la lògica dels usos i l’homogeneïtat de l’urbanisme, les necessitats de mobilitat de
l’activitat, la gestió dels residus, així com l’impacte de l’emissió de fums i pudors sobre
l’entorn i altres usos, com el residencial, tot garantint els estàndards de sanitat i salut
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pública.
27. –

(M1923/1831) Que el govern municipal detalli el pressupost destinat al manteniment i
la neteja de les intervencions “d’urbanisme tàctic” realitzades. També quin serà el
pressupost de manteniment i neteja, així com els recursos humans de BCN Neta i de
Parcs i Jardins destinats a les properes mesures recentment anunciades i relacionades
amb la implementació de la Súperilla.
Del Grup Municipal Partit Popular:

28. –

(M1923/1837) Que es procedeixi a retirar de forma immediata el carril per a vianants
de Via Laietana i es restauri a la seva situació actual fins que es procedeixi a la reforma
d’aquest carrer.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

29. –

(M1923/1810) Instem al Govern Municipal a: 1) Crear un Grup de Treball mixt públicprivat, integrat per empreses i professionals del sector de l’automoció i la tecnologia i
el Govern Municipal i els grups municipals, per començar a dissenyar ja la mobilitat
autònoma, pública i privada, de persones i mercaderies, de la ciutat. 2) A que, en tot
cas, se’ns informi, per exemple, mitjançat una sessió informativa als grups municipals,
de la situació actual i dels plans del Govern Municipal sobre la mobilitat autònoma. 3)
Que, en tot cas, es doni la deguda prioritat i s’accelerin els plans i programes de
mobilitat autònoma.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

30. –

(M1923/1826) Quins passos i accions pensa prendre el Govern municipal per tal donar
compliment a la sentència judicial del TSJC sobre l’actuació en l’edifici patrimonial de
La Rotonda?
Del Grup Municipal Ciutadans:

31. –

(M1923/1834) Quines gestions s'estan realitzant des del Govern municipal per a
implementar la T-Mobilitat i quan entrarà en servei a la ciutat de Barcelona?

32. –

(M1923/1835) Quines actuacions es realitzaran a la Via Laietana per a revertir les
intervencions d'"Urbanismes tàctic" realitzades durant els primers mesos de pandèmia
i en quina situació resta la remodelació prevista i el seu calendari?

CCM 3/21 Ecologia2

10/11

Del Grup Municipal Partit Popular:
33. –

(M1923/1839) Quin és el model de servei de patinets elèctrics compartits d’aquest
govern municipal per a la ciutat de Barcelona?
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

34. –

(M1923/1809) Modificarà i revertirà el Govern municipal els girs obligatoris dels
laterals de Diagonal i Gran Via, d’acord amb la decisió del Consell Plenari del Districte
de l’Eixample?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

35. –

(M1923/1830) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec
aprovat a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 20 d’octubre de 2020
(M1923/1290), amb el següent contingut: Liderar la transició de la utilització de
bosses de plàstic per a la recollida de femtes canines, cap a unitats biodegradables o
compostables. Per això haurà de informar, conscienciar i incentivar als barcelonins
propietaris de gossos, tot desenvolupant accions que promoguin un canvi el més
accelerat possible.
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
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