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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 14 de desembre de 2020

II) Part Informativa

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

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (20SD0130NT ) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de 10 de desembre de 2020 de 
modificació del Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen 
mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per 
destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions 
establertes amb la declaració de l'estat d'alarma, i es fixa un nou termini màxim de 
presentació de sol·licituds d'autoritzacions extraordinàries. 

2. – (ASS 2021-01/01) APROVAR la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per 
l'Energia Pública i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 
membre de ple dret. APROVAR els Estatuts de l’Associació que s’adjunten a 
l’expedient. ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de 2021 la despesa 
corresponent al pagament de la quota de l’Associació. FACULTAR l'Im. Sr. Eloi Badia 
Casas, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la signatura dels 
documents i per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de 
l’acord. 

3. – (20XC0380) APROVAR el Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració i de delegació de competències municipals 
per a la promoció de la mobilitat compartida; FACULTAR la Regidora de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés, per la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix; 
NOTIFICAR la seva aprovació als interessats. 
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Districtes de l'Eixample i Sant Martí

4. – (18PL16633) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 del planejament de 
Glòries; 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 
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, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord. 

Districte d'Horta-Guinardó

5. – (20PL16806) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
docent situat al carrer d’Arenys 83 X; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci 
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; 
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

6. – (20PL16794) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca de Can 
Barbosa, situada al carrer Pons i Gallarza núm. 10; promogut per Can Barbosa, SL. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

7. – (05-2020LL07049) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació de les cobertes principals de l’edifici “Can Raspall”, ubicat al 
passeig Manuel Girona 35-37, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a 
l’expedient 05-2020LL07049, 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 2020, CONCEDIR a Sanitas Hospitales, SA, entitat 
identificada amb NIF A28986636, la bonificació del 50% de la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres 
atès que, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, 
aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança 
fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “B”, segons el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. El 31 d’agost de 2020, mitjançant 
l’autoliquidació provisional identificada amb número de rebut LV202031355175422, la 
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mercantil interessada va abonar la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres meritada per les obres de referència aplicant-se provisionalment la bonificació 
del 50% peticionada; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que 
resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

8. – (05-2020LL14614) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les 
obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici H de la finca del passeig Sant Joan 
Bosco núm.42, en el qual es desenvolupa l’activitat de centre educatiu de formació 
professional -tallers-, emparades per la Llicència atorgada el 27 de juliol de 2020 
(expedient 05-2020LL14614), 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 2020, CONCEDIR a Escoles 
Professionals Salesianes de Sarrià, entitat identificada amb NIF R0800901A, 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 segons resulta de la certificació de l’Agència Tributària –Delegació 
Especial de Catalunya- de 23 de desembre de 2003 que obra a l’expedient, es realitzen 
en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; 
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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/1618) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
PRIMER.- Redactar un pla especial d’equipaments funeraris per tal de regular-ne la 
implantació a dins de la ciutat de Barcelona i vetllar per a la no monopolització del 
mercat; i que es decreti la conseqüent suspensió de llicències, si s’escau. SEGON.-
Donar compliment als acords que es van assolir amb el veïnat i aturar la venda de la 
pastilla F de Casernes de Sant Andreu, així com la construcció de l'equipament funerari 
que hi ha previst. TERCER.- Que l'Ajuntament de Barcelona vetlli per tal que el 
Consorci de la Zona Franca (CZF) respongui als objectius d'interès públic d'augment del 
patrimoni de sòl públic de la ciutat de Barcelona i actuï en coherència per tal d'assolir-
los. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/1626) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
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Que el govern municipal presenti a la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat un Pla de Descongestió per a la ciutat de Barcelona que 
serveixi per revertir la situació actual de manca de fluïdesa del trànsit, tot retrocedint 
aquelles mesures sobre la mobilitat i l’espai públic implementades pel govern 
municipal que tenen un impacte molt negatiu sobre la mobilitat i fluïdesa del trànsit a 
la ciutat, així com perjudiquen a molts col·lectius de professionals, motoristes i 
ciutadania en general. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/1632) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el Govern municipal procedeixi a l'eliminació dels blocs de formigó de la calçada 
de les vies públiques de la ciutat, que s'utilitzen per a l'aplicació del nomenat 
"urbanisme tàctic", pel risc que representen per als motoristes i per els conductors de 
vehicles de mobilitat personal que per elles circulen. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/1621) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a la revisió del projecte de reforma 
de l’intercanviador de metro i ferrocarrils de Plaça Espanya, per tal d’incorporar la 
construcció d’unes escales mecàniques a l’accés del Carrer Creu coberta. 2.- Estudiar la 
possible incorporació d’altres elements inicialment no previstos en el projecte de 
reforma, com noves escales mecàniques o augmentar el nombre d’ascensors als 
diversos accessos. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

13. – (M1923/1613) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat Insta el 
govern municipal a proposar al proper Plenari del Consell Municipal la creació d’una 
comissió no permanent d’estudi, d’acord amb el previst als articles 35 i 39 bis del ROM, 
sobre l’afectació que les polítiques de mobilitat actuals, les tàctiques i les futures, 
pugui tenir sobre l’activitat comercial minorista a la ciutat. A tal efecte, es proposa que: 
1) La comissió estigui formada pel Govern, els grups municipals de l’oposició i les 
entitats més representatives del sector del comerç minorista, com Barcelona Oberta i 
la Fundació Barcelona Comerç. 2) La comissió es reuneixi en dues sessions. Una 
primera en la que el govern expliqui de forma concreta com afectarà la política de 
mobilitat al comerç minorista, i una segona on els representats del comerç minorista 
puguin exposar la seva visió sobre com hauria de ser la mobilitat de la ciutat per 
afavorir l’activitat comercial. Els grups municipals de l’oposició podran formular les 
seves preguntes i conclusions en les dues sessions. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

14. – (M1923/1641) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern Municipals a: - Donar suport a la crida per un tractat de no proliferació de 
combustibles fòssils. - Demanar a l’Estat espanyol que legisli per a l’eliminació 
progressiva de la producció existent de combustibles fòssils en consonància amb el 
compromís global de limitar l'escalfament a 1,5 °C i accelerar plans de transició 
equitatius. - Demanar a l’Estat espanyol una moratòria d’efecte immediat a la 
presentació de nous projectes d’investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs i 
d’altres substàncies minerals a tot el territori fins que no entri en vigor la Llei de Canvi 
Climàtic i Transició Energètica. - Demanar al govern de l’Estat a donar suport a la 
iniciativa d'un tractat de no proliferació de combustibles fòssils. - Refermar el 
compromís de Barcelona amb els objectius de l'Acord de París sobre el clima. -
Comprometre’s a complir les reduccions proporcionals de gasos d'efecte hivernacle 
segons l'Acord de París sobre el clima 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/1620) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un informe en el qual 
s’especifiqui, quants immobles que havien estat en origen o transformats a posteriori 
en habitatge han perdut de facto la seva funció original, on estan situats (concretant al 
màxim el seu emplaçament i tipologia) i quin ús tenen actualment. Que aquest informe 
es faci arribar per escrit abans de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat del proper mes de febrer. 

16. – (M1923/1619) Que el Govern municipal es comprometi a realitzar una sèrie 
d’actuacions d’urgència per tal de millorar la mobilitat dels vianants, així com de la 
comunitat educativa i usuaris als entorns de l’escola Dovella, com acabar amb la 
provisionalitat del tall de carrer Muntanya (incloent la instal·lació de pilones per tal que 
pugui ser utilitzat com a pati de forma segura), adequar l’espai resultant entre Mallorca 
i Vidiella com espai educatiu i per a vianants, ordenar el trànsit al passatge 
Puigmadrona de plataforma única on es produeix un flux molt gran de vehicles de 
manera que es genera un espai molt estret d'entrada i sortida escolar, fer el pas de 
vianants passant al carrer Muntanya i allargar-ne el temps del semàfor per als vianants 
restant-lo als vehicles, i tornar a incloure la Escola Dovella al programa “Protegim les 
Escoles”. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/1627) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern municipal a: Que el govern municipal informi en quins carrers, places i parcs ha 
actuat per donar compliment al Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020 i 
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al Pla Director d’Il·luminació, donant detall dels punts d’il·luminació renovats, quins són 
nous punts i quina és la inversió realitzada per tal de poder fer seguiment i avaluació 
d’aquests Plans. 

18. – (M1923/1625) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al 
Govern municipal a: Que asseguri la continuïtat d’aquest equipament emblemàtic que 
representa el Gimnàs de la Ronda de Sant Pau, a Ciutat Vella. Reclamem el 
manteniment de la seva imprescindible funció social, tot complint el mandat del 
plenari del 25 de maig de 2018 on s’instava l’Ajuntament a comprar l’espai. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/1608) Que el govern municipal informi de l’evolució dels indicadors de 
contaminació atmosfèrica (partícules en suspensió PM10 i/o el gas diòxid de nitrogen 
NO2) registrada a la ciutat ens els darrers sis mesos, tot donant informació sobre cada 
districte, per analitzar l’evolució de la contaminació a la ciutat i la seva possible relació 
amb les actuacions i restriccions de mobilitat de vehicles privats. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/1633) En compliment del compromís adquirit a la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del 10 de desembre de 2019, ha encarregat el 
Govern municipal el projecte de remodelació integral de la plaça dels Àngels i quin és el 
calendari previst per a la seva tramitació? 

21. – (M1923/1631) Quines mesures pensa aplicar el Govern municipal per adaptar 
l'ordenança vigent sobre vehicles de mobilitat personal a les normes de circulació per 
als patinets elèctrics modificades per la DGT i per garantir el compliment de les 
mateixes? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1622) Quines mesures preveu desplegar l’Ajuntament de Barcelona en el que 
resta de mandat per impulsar la transició dels ciutadans cap al vehicle i la mobilitat 
elèctrica? 

23. – (M1923/1623) Quines mesures impulsarà l’Ajuntament de Barcelona per tal de pal·liar 
l’increment de la preocupació dels barcelonins envers els problemes relacionats amb el 
trànsit i la mobilitat? 
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/1607) Quines dades té el govern sobre possibles contagis del virus Covid-19 
produïts al transport públic de la ciutat. Quina informació té el govern sobre el nivell de 
risc de contagis del virus Covid-19 al transport públic. Quines mesures s’han aplicat i es 
té previst aplicar al transport públic per evitar la transmissió del virus. 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/1624) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió d’urbanisme, ecologia i mobilitat de 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 
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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