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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de desembre de 2021

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/3092) Que comparegui el responsable del Govern municipal i informi sobre: 
Quines són les solucions que donarà als veïns i veïnes de Barcelona per apaivagar i 
corregir les disfuncions produïdes per la gestió municipal de la mobilitat. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (21SD0350) DESESTIMAR, de conformitat a l’establert a l’article 119 de la Llei 39/2015 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
el recurs de reposició interposat per FCC MEDIO AMBIENTE, SAU contra l’acord 
d’aprovació de la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per objecte els 
"Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona 
Centre”, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 23.07.2021, atesos els motius que 
consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a l’informe 
jurídic emès per la Secretaria Delegada de Medi Ambient, que obren al present 
expedient i que resumidament son: 1) Desestimar la reclamació respecte al càlcul del 
cost dels imports del manteniment i reparacions dels vehicles atès que les 
metodologies de càlcul han de ser homogènies d’acord a l’informe Direcció de Serveis 
de Neteja i Gestió de Residus; 2) Desestimar la sol·licitud d’abonament d’una 
compensació econòmica atès que ja va ser resolta mitjançant acord del Consell Plenari 
de l’Ajuntament, aprovat en data 29 d’octubre de 2021 ( Exp 20080060, contracte 
8000528); 3) Desestimar la sol·licitud de revisió de preus per increment dels costos de 
la ma d’obra, entre altres raons, perquè no es pot tenir la certesa que la modificació de 
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les condicions salarials derivada de la negociació col.lectiva realment es produirà i per 
no estar prevista al PCAP. NOTIFICAR el present acord als interessats. 

3. – (20XC0287-001) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració subscrit entre 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona per l'execució 
de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada de les dues xarxes 
actuals del tramvia (Trambaix i Trambesòs), aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
en sessió del 23.12.2020, per la qual es modifica el previst al Pacte 3.2 en relació a 
l’Annex III de l’esmentat conveni, en el sentit d’incrementar l’aportació prevista per 
l’execució del sistema ACT respecte de la catenària, atès el diferencial de preus produït 
per l’impacte de la pandèmia COVID a l’economia mundial. Aquest increment es fixa en 
4.210.914,42 euros (IVA exclòs) dels que l’ATM es compromet a finançar 870.717,47 
euros i l’Ajuntament de Barcelona 3.320.196,95 euros; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa per un import de 3.320.196,95 euros, a favor de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, amb NIF P5890049I, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/76745/15131 – 0504 de l’actuació P.11.7084.01 del pressupost de 
l’exercici 2023, restant aquesta aportació subordinada al crèdit que autoritzi el 
respectiu Pressupost municipal, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
regulador de les Hisendes Locals; FACULTAR la Segona Tinenta d'Alcaldia, Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, per a la signatura de l'esmentada Addenda, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin de la mateixa; NOTIFICAR als interessats i PUBLICAR aquest 
acord i l'addenda aprovada 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. 

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (19PL16730) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a 
l’equipament d’allotjament dotacional destinat a residència d’estudiants a l’Avinguda 
Paral·lel 25-37 de Barcelona; promogut per ALBA SPANISH PROPCO 1 SLU; 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; i 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. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

5. – (21PL16851) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació 
d’un equipament a Can Ferrer al carrer Alfons XII 42-48 i consolidació d’espai lliure als 
jardins d’Enric Sagnier al carrer Brusi 51-61, 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 
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Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de Gràcia

6. – (19PL16746) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la millora urbanística i ambiental 
dels barris de Gràcia; 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. 

Districte de Sant Andreu

7. – (21PL16856) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.5 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana dels equipaments 
situats al carrer d’Espronceda números 320 i 322-324, i Passatge Bofarull 1-5 als barris 
de Navas i La Sagrera; promogut per l’Institut Barcelona Esports (IBE) i pel Servei Català 
de la Salut (CatSalut); 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; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3067) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal es comprometi a reforçar mesures i actuacions concretes per 
tal de garantir de manera prioritària l'accessibilitat universal a la ciutat de Barcelona, i 
les doti de la supervisió necessària. Mesures i actuacions com: Prioritzar l'accessibilitat 
universal en totes les actuacions en l'espai públic de la ciutat, tenint en compte la 
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diversitat de perfils i edats d’usuaris i usuàries. Fer una avaluació continuada de les 
actuacions fetes i a realitzar, per tal de garantir-ne el manteniment adequat. Establir 
mecanismes de validació, efectius i clars, de les transformacions a realitzar en l'espai 
públic, per part dels tots els usuaris, prioritzant els col·lectius de persones amb 
discapacitat/diversitat funcional. Intensificar les actuacions que permetin millorar 
l’accessibilitat universal als barris de muntanya. Garantir de forma prioritària 
l’accessibilitat universal a tots els parcs infantils de la ciutat i als seus jocs, de tal 
manera que esdevinguin parcs infantils inclusius. Revisar els criteris d'implantació de la 
nova ordenança de terrasses per tal de garantir una òptima accessibilitat a l'espai 
públic. Crear un comitè d'experts i usuaris per tal de garantir l'accessibilitat universal a 
les reformes implantades en el marc de les superilles. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3094) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a: Actualitzar les dades sobre soroll i contaminació acústica a la 
ciutat. Aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació Acústica 2021-2030. 
Afavorir la fluïdesa en la circulació i deixar de penalitzar el transit tot creant una 
congestió innecessària. Afavorir de manera decisiva l’electrificació de les flotes de 
vehicles, factor que comportarà un descens del soroll a la ciutat Presentar un informe a 
aquesta Comissió, en el termini d’un mes, sobre l’estat d’implantació de les mesures 
esmentades 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/3076) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a presentar en aquesta comissió, en el termini màxim de dos mesos, 
un cens dels edificis i espais públics amb presència d'amiant, juntament amb un pla de 
retirada d'aquests elements, que inclogui un calendari i un pressupost d'actuació per 
complir l'objectiu d'amiant zero el 2028.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/3086) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
govern municipal a replantejar i presentar conjuntament amb veïns, entitats i 
comerços del barri una nova proposta del programa “Obrim els carrers” al carrer Gran 
de Gràcia, reduint els dies d’afectació al trànsit i revisant les diferents alternatives de 
desviació tant de les vies de circulació com de les línies d’autobús i que provoquen 
greus afectacions als veïns i comerciants de l’Avinguda Riera de Cassoles. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

12. – (M1923/3096) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
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Govern municipal a millorar l’accés al cementiri de Montjuïc i al seu interior amb 
transport públic. Que es comprometi tant a augmentar la freqüència del bus núm. 21 
com a reubicar la parada 2989 de manera que no s’hagi de creuar la Ronda Litoral i 
seguint criteri de seguretat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3066) Que el Govern municipal es comprometi a realitzar les obres de 
rehabilitació necessàries per tal que el Palau Marquès d’Alfarràs es destini a ser la seu 
d’un futur Institut de Patrimoni de Barcelona; englobi també l’Escola de jardineria de 
Parc i Jardins; i a la vegada reservi espais oberts destinats a usos culturals per a la 
ciutadania. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3084) Demanem que el Govern acceleri al màxim, posant tots els esforços 
necessaris, els tràmits per tal que els promotors de la iniciativa cultural puguin 
acomplir els compromisos temporals que han assolit amb la propietat de l’immoble i 
posar així al servei de la ciutat un nou equipament cultural, recuperant a la vegada una 
edificació patrimonial. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3075) Que el Govern Municipal compti amb el teixit associatiu del districte de 
Sant Andreu, en especial amb els veïns de l'entorn de l'antiga fàbrica Mercedes-Benz, 
agrupats a l'AAVV Mercedes/Maquinista, per a la definició definitiva dels usos i 
activitats previstes en aquest àmbit després del conveni subscrit per la propietat amb 
l'Ajuntament de Barcelona.

16. – (M1923/3079) Que el Govern Municipal estudiï la possibilitat de reduir la durada de la 
reurbanització de la Rambla a través de les solucions tècniques més viables.

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3090) Que l’Ajuntament de Barcelona presenti, en el termini d’un mes, una 
proposta conjunta amb l’Institut Metropolità del Taxi sobre la viabilitat instal·lar 
càmeres de seguretat a l’interior dels taxis adequada a les exigències de les diferents 
normatives aplicables, per tal de millorar i garantir la seguretat de taxistes i usuaris. 

18. – (M1923/3091) Instar el govern municipal a què elabori un Pla integral de rehabilitació, 
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millora i manteniment del Parc Laberint d’Horta per tal revertir l’estat de degradació 
en el qual es troba actualment el Parc, així s’informi de les actuacions que s’hagin 
realitzat en aquest mandat detallades per conceptes i imports. 

De Regidora no adscrita:

19. – (M1923/3071) Instem el Govern Municipal a augmentar els serveis de neteja a la Plaça 
Macosa, degut a la brutícia que hi ha a la zona i que ha estat queixa dels veïns en 
reiterades ocasions sense solucionar el problema. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/3064) Quin calendari té previst el govern municipal en la implementació del 
sistema de recollida porta a porta a Sant Andreu del Palomar i a la resta de la ciutat de 
Barcelona? 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/3095) Té el Govern previst actuar per tal de solucionar la situació permanent 
de saturació en el trànsit de la Ronda de Dalt? Quines mesures té previst dur a terme? 
Quin calendari té el govern per al cobriment/soterrament de la Ronda de Dalt? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/3065) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat el 14 de juliol de 2020, amb el 
següent contingut: (M1923/1048) Que el Govern municipal ens informi i ens faci 
arribar per escrit, quantes compres s’han fet mitjançant el mecanisme del tanteig i 
retracte a la ciutat de Barcelona, quines són, a quin preu i quins són els preus reals de 
compravenda a la ciutat segons la informació rebuda per l’Ajuntament a través 
d’aquest mecanisme. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/3093) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposta 
aprovada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del 17 de 
novembre de 2020, amb el següent contingut: (M1923/1424) La Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: PRIMER. Reconèixer l’interès d’una 
iniciativa privada adreçada a posar en valor una proposta socioeconòmica al voltant de 
la cultura. SEGON. Donar-se per assabentats de les accions realitzades pel Port de 



CCM 1/22 Ecologia2 7/7

Barcelona i del conjunt de requeriments que s’hi ha incorporat per part dels serveis 
jurídics de l’Estat. TERCER. Respondre en temps i forma les al·legacions realitzades pel 
Port de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona respecte de les demandes d’aclariment 
o modificació respecte del projecte presentat per a la concessió definitiva de llicència 
d’obres. QUART. Signar el corresponent conveni entre l’Ajuntament i el Port, amb la 
introducció dels requeriments subsanables que poguessin sorgir de l’anàlisi de les 
referides al·legacions. CINQUÈ. Determinar, en cas que no existís cap element no 
subsanable jurídicament, un calendari d’actuació que permetés realitzar aquesta 
inversió a la ciutat de Barcelona. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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