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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 d'abril de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/3839) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal, per tal 
d’explicar les condicions del conveni signat amb la promotora Conren-Tramway per la 
transformació de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, en els termes en què es va aprovar 
en la proposició (M1923/1965) presentada pel grup municipal d’ERC el 20 d’abril del 
2021 a la Comissió d’Ecologia, Urbana, Infraestructures i Mobilitat. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (22PIJ004NT) APROVAR l’Acord d’implantació de la relació de llocs de treball, per a 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, subscrit en el 22 de juliol de 2020 i 
aplicat efectivament des del mes d’octubre de 2020. RATIFICAR els efectes produïts 
per l’acord des de l’aprovació per part del Comitè d’empresa i l’Institut, que es va 
efectuar 22 de juliol de 2020. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

3. – (21XC0375) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’establiment del calendari anual 
d’aportacions al sistema de finançament metropolità i el programa de col·laboració en 
l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 
Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR en favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb NIF P0800258F, la quantitat de 109.278.427,83 euros, en concepte de 
transferències corrents corresponents a les aportacions de l’Ajuntament al sistema de 
finançament metropolità, en compliment del conveni de col·laboració a què fa 
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referència el punt primer, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46404/943110703 o 
aquella que correspongui en exercicis futurs, precisant que en el conveni consten 
també els imports, ja consignats i obligats, corresponents a l’execució del conveni de 
31 de maig de 2017, següents: i) l’import de 12.000.000 euros corresponent a l’exercici 
2020, i ii) l’import de 12.000.000 euros corresponent a l’exercici 2021. ESTABLIR el 
següent calendari de pagaments anuals: 1) Exercici 2022: 42.639.213,91 euros; 2) 
Exercici 2023: 42.639.213,92 euros; 3) Exercici 2024: 12.000.000,00 euros; 4) Exercici 
2025: 12.000.000,00 euros. PRECISAR que l’aprovació de la despesa d’exercicis futurs 
dels acords anteriors resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest acord. FACULTAR el 
Primer Tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, per a la signatura 
d'aquest conveni. FACULTAR la Comissió de Govern municipal per al desenvolupament 
del Programa de col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les 
infraestructures del municipi de Barcelona 2021-2023, que figura com a annex al 
conveni. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. TRAMETRE una 
còpia d’aquest acord i del conveni aprovat a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la 
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en compliment de l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya, en 
redacció donada per la Llei 16/2015. PUBLICAR un anunci de referència sobre 
l’aprovació i la signatura del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el 
seu text a la Gaseta Municipal. 

4. – (20PL16809) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per regular el 
sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona; d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

5. – (21PL16874) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla Especial Urbanístic per l'establiment de 
la titularitat pública i ajust de l'ordenació de l'equipament situat als carrers Papin 21-23 
i 25 i Miquel Àngel 54 i 56 al districte de Sants-Montjuïc; promoguda per l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 
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6. – (0186-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: -
1 Unitat de Araucaria columnaris: ubicada davant de la Clínica Sagrada Família al carrer 
Torras i Pujalt núm. 1, barri de Sant Gervasi – Districte Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

7. – (0189-01-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: -
1 exemplar de Cupressus macrocarpa, ubicat al IES Pau Claris al passeig de Lluís 
Companys núm. 18 al districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

8. – (0190-02-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 2 unitats de 
Phoenix canariensis: ubicades al pati de l’escola Santa Anna al carrer Bailèn núm. 53-
59, del districte de l’Eixample. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

9. – (0214-04-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 exemplar 
de Ficus carica, ubicat al Solar Taquígraf Serra, Montnegre, Entença i Ecuador, al 
districte de Les Corts. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

10. – (0215-01-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 exemplar 
de Ficus Carica ubicat al carrer Verdaguer i Callís, núm. 12, al districte de Ciutat Vella. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

11. – (0216-03-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 2 Unitats de 
Jacaranda mimosifolia: ubicades als Jardins de Miramar del districte Sants-Montjuïc. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

12. – (0217-05-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 20 Unitats de 
Platanus × hispanica: ubicades al Camí del Pantà de Vallvidrera del districte Sarrià-Sant 
Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

13. – (0218-01-21) APROVAR la incorporació al Cataleg d'arbres d'interés local de 
l'Ajuntament, per tal d'assegurar la protecció deis exemplars següents: -1 Unitat de 
Platanus x hispanica: ubicada al Parc de la Ciutadella, entre el llac i el recinte del zoo 
del districte Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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14. – (0219-09-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Schinus molle: ubicada als Jardins de Jaume Ferran i Clua (Pg. Maragall amb Cr. 
Garcilaso) del districte Sant Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

15. – (0220-03-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Washingtonia robusta: ubicada al carrer Jocs Florals, núm. 12 del districte Sants-
Montuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

16. – (0221-05-21) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars següents: - 1 Unitat de 
Ceratonia siliqua: ubicada al Parc del Castell de l'Oreneta del districte Sarrià-Sant 
Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

17. – (22SD0028NT) APROVAR inicialment la modificació de l'Ordenança d’ús de les vies i els 
espais públics de Barcelona per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i 
d’utilitzar altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona.
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual podrà 
ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta Municipal i al web 
de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

18. – (21SD0367RE) APROVAR inicialment el Reglament de funcionament del Consell Ciutadà 
per la Sostenibilitat. SOTMETRE’L a informació pública per a la presentació 
d’al·legacions per un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. PUBLICAR-LO 
també a la Gaseta Municipal i en el web de l'Ajuntament. 

19. – (22XC0091) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a 
l’any 2022 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de 
l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR I 
DISPOSAR a favor de l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ – Consorci per a la 
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, amb 
NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament 
de Barcelona per a l’any 2022 per un import de 169.033.290,31 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària D/46701/44111 del pressupost de l'any 2022, pel 
finançament del servei de transport públic per a l’any 2022, d’acord amb aquest 
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conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR la gerent d’Ecologia 
Urbana per la signatura del conveni, per l’adopció dels actes que se’n derivin i per 
efectuar les actuacions en matèria de gestió econòmica derivades d’aquest acord; 
NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest 
acord i el conveni aprovat de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de procediment administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

20. – (02-2018LL34511) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació i ampliació de l’última planta (6à) de la Casa Oller a la Gran Via 
de les Corts Catalanes, número 658 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2019, CONCEDIR a IRE RE GRAN VIA, SLU la bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, en data 11 de febrer de 2019 (exp. 02-2018LL34511) a la part amb protecció; 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es
tracte d’una obra inclosa a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg del Districte de Ciutat Vella amb nivell B; i DONAR TRASLLAT a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

21. – (07-2020CD26510) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona, i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Ignasi Domènech Vives, la 
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, atès que, 
s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant que les 
obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al Ptge. Tinent Costa 13 de Barcelona. DONAR-NE trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

22. – (07-2020CD26519) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis o locals 
urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona, i de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020; CONCEDIR al Sr. Alejandro Martínez Bueno, 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 9 de juliol de 2020, 
atès que, s’ajusta a allò establert en l’article 7.1.B3. de l’esmentada ordenança, en tant 
que les obres i instal·lacions són destinades a la conservació i manteniment, en edificis 
o locals urbanísticament protegits, nivell de protecció C, Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, al passatge Tinent Costa 11 de Barcelona. 
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

23. – (10-2022CI08767) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres 
consistents en obres de reforma interior amb afectació puntual d’estructura i de 
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façanes a realitzar en el Centre d’Assistència Primària ubicat al carrer Ramon Turró 
337-339 a l’empara de la comunicació d’obres tramitada amb número d’expedient 10-
2022-CI08767; CONCEDIR a l’Institut Català de la Salut la bonificació del 70% 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 per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments 
(7b) i en un equipament d’assistència sanitària dels inclosos a l’article 212 b) de les 
NUPGM. DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Ciutat Vella

24. – (1BC2018/121) ESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 24 de gener de 
2022 per la senyora MARIA CRISTINA MARTÍNEZ MUÑIZ, obrant en nom i representació 
de INTERPARKING HISPANIA, SA, contra l’acord adoptat per la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 
de desembre de 2021, en virtut del qual s’aprovava definitivament el Projecte executiu 
de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’acord amb 
l’informe que als efectes de motivació s’incorpora a la present resolució, i que aclareix 
que la solució en l’espai públic exterior i per a l’adequació interior de l’aparcament 
s’haurà de definir i resoldre en el corresponent projecte específic d’adaptació d’aquest 
espai. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 

Districte de Sant Martí

25. – (21SD0249PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta 
Municipal de Barcelona, el “Projecte executiu de construcció de planta soterrada amb 
ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a 
l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Vilena, Ramon Trias Fargas, Wellington i 
avinguda Icària”, àmbit inclòs en 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 Universitat Pompeu Fabra, situat al solar de l’antic Mercat del Peix, d’iniciativa 
municipal, promogut Barcelona Serveis Municipals SA, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte (amb classificació B, favorable amb observacions o condicions d'execució 
d'obra) de 21 de gener 2022 i amb l’informe d’Auditoria de febrer de 2022 que figuren 
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb un 
pressupost de 27.303.041,10 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò establert a 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 
el Tauler d’Edictes Municipal. NOTIFICAR el present acord a les parts implicades i 
COMUNICAR-LO a les dependències municipals interessades. 

c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/3842) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: -
Obrir al barri i a la ciutat l’antiga presó Model com a equipament municipal, dotant-lo 
d’un programa d’usos (p.e. esportius, culturals i comunitaris) provisionals, que 
garanteixin un ús regular i no esporàdic de la Model, amb l’objectiu d’intensificar 
l’aprofitament dels seus espais per part d’entitats i ciutadania, mentre no s’iniciï la seva 
transformació urbanística de manera definitiva, aturada els darrers 5 anys, tal i com 
aprovà per unanimitat el Consell plenari del Districte de l’Eixample. - L’enderroc dels 
murs de l’antiga presó als carrers Provença i Rosselló, per tal de crear dues noves 
places que ajudin a generar espai públic de qualitat. - Agilitzar la transformació 
urbanística de la Model amb la presentació, abans de finalitzar el present mandat, dels 
projectes executius dels respectius equipaments previstos, tal i com es va 
comprometre el Govern municipal a finals de 2020. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/3862) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern realitzi, tot just aprovat el Reglament de Participació, una Consultada 
Ciutadana a tota la ciutat de Barcelona, en relació a l’execució del Programa Eixos 
Verds – Superilla Barcelona, i que conseqüentment, no s’adjudiquin les obres fins a 
saber-ne el resultat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

28. – (M1923/3830) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat sol·licita 
al Govern Municipal a instar el Govern de la Generalitat que procedeixi a la instal·lació 
a la zona del Fòrum d'una nova estació de vigilància de la qualitat de l'aire i del 
mesurament dels contaminants atmosfèrics que inclogui, a més del NO2 i les partícules 
en suspensió, l'òxid de sofre, l'ozó i els metalls pesants.

Del Grup Municipal Partit Popular:

29. – (M1923/3857) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta a 
que el govern municipal aprovi i presenti en el termini de 15 dies una instrucció 
aclaridora de l’abast de l’article 26.2 del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’Allotjament Turístic (PEUAT) sobre la transmissibilitat de les llicències 
atorgades amb anterioritat a la seva darrera aprovació. 
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Del Grup Municipal Valents:

30. – (M1923/3844) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a que presenti al setembre un informe als grups municipals on 
s’expliqui el funcionament de la implementació del nou contracte de neteja en els 
districtes on s’ha implementat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

31. – (M1923/3838) Que el Govern municipal dugui a terme campanyes de civisme i 
divulgació del nostre patrimoni; estableixi un protocol d’actuació per tal de restaurar 
els elements i edificis patrimonials afectats per actes vandàlics, com són pintades i 
grafitis; que s’adeqüi als criteris de conservació; i que aquestes actuacions es duguin a 
terme per professionals qualificats per aquesta tasca. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

32. – (M1923/3860) Que el Govern Municipal presenti en el termini d’un més i en aquesta 
comissió un informe per escrit on s’avaluï el funcionament dels actuals contenidors i on 
es detalli una relació exhaustiva del número total de contenidors renovats per tipologia 
(orgànica, envasos, paper, vidre) comparant-t’ho amb les xifres dels contenidor de 
l’anterior contracte de neteja, indicant, també per tipologia, quants d’aquests han 
estat canviats d’ubicació. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

33. – (M1923/3833) Que el Govern Municipal acceleri els treballs per suprimir la doble 
direccionalitat dels carrils bici als carrers Diputació, Urgell i Calàbria.

De Regidora no adscrita:

34. – (M1923/3848) Instem el Govern Municipal a netejar de manera immediata les pintades 
que es troben a l’església de Santa Tecla. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

35. – (M1923/3841) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació a les darreres 
dades d’evolució de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona? 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

36. – (M1923/3861) Quins és el capteniment del Govern davant els nombrosos contenciosos 
administratius que han estat presentats per part de particulars i afectats de la ciutat en 
relació al PEUAT (10 contenciosos) i a les actuacions de Via Laietana (5 contenciosos), i 
com pensa actuar en cas que prosperin. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

37. – (M1923/3832) Com es pretén regular la presència del bicitaxi a la ciutat des de la 
regidoria de mobilitat?

Del Grup Municipal Partit Popular:

38. – (M1923/3858) Quins espais públics i platges de la ciutat estaran controlats mitjançant 
la tecnologia dels drons i com es garantiran els drets i les dades personals dels 
barcelonins? 

39. – (M1923/3859) Quines mesures correctores aplicarà el govern municipal davant els 
problemes derivats del desplegament de la nova contracta de neteja i la reducció de 
contenidors de la fracció “Rebuig” que genera greus problemes d’acumulació 
d’escombraries als carrers de la ciutat? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

40. – (M1923/3840) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició amb número de 
registre (M1923/1827), atesa a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat, el 16 de març de 2021 amb el següent contingut: 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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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