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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Dia:  20 de març de  2019 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

ORDRE DEL DIA 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

1.-  (M1519/11153) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar en 

quina fase es troba el procés de contractació dels visualitzadors d'HUT's per part de Barcelona 

de Serveis Municipals (B:SM). 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

2.-  (M1519/11136) Que comparegui el responsable del Govern municipal per a oferir informació 

sobre el grau de compliment de les mesures derivades tant del conjunt de proposicions 

presentades pel Grup Municipal Socialista i aprovades en aquesta Comissió durant el present 

mandat, com dels precs acceptats. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/11128) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre l'estat 

de tramitació de la contracta de neteja i sobre els recursos judicials en contra de les empreses 

concessionàries. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en 

Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (18SD0204C) RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 7 de març de 2019, que aprova inicialment 

les Bases reguladores del procediment d’atorgament de drets d’ús privatiu de terrenys 

municipals inclosos en el projecte Mans al Verd, que s'adjunten a l'annex 1. SOTMETRE a 

informació pública les modificacions incloses en aquest decret per a la presentació 

d'al·legacions per un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci 
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al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. L'expedient es pot consultar a la Direcció de 

Serveis Tècnics-Jurídics d'Ecologia Urbana, situada a l'avinguda Diagonal, 240, 5a planta de 

Barcelona. ESTABLIR que, en cas que no es formulin al·legacions durant el termini 

d'informació pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nova 

resolució. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal 

el text del decret definitivament aprovat i el seu annex. 

 

5.-  (0182-06-18 i 0183-01-18) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 

l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves característiques 

peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’una 

nova fitxa, corresponent al següent arbre: - Pistacia lentiscus: ubicat al Parc de la Creueta del 

Coll del Districte de Gràcia. - Quercus pubescens: ubicat al Parc Zoològic del Districte de 

Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

6.-  (20080060 Z.Centre) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000528 que té per 

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la 

ciutat de Barcelona, Zona Centre per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 

31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de 

licitació, per un import total de 187.235.092,20 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa FCC 

Fomento Construcciones y Contratas, SA, amb NIF A28037224, d'acord amb les condicions i 

motivacions que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a 

la documentació que figura a l’expedient.  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

l'esmentat contracte per un import de 187.235.092,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 

i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 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. 

 

7.-  (20080060 Z.Nord) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000527 que té per 

objecte gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat 

de Barcelona. Zona Nord per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 31 

d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de licitació, 

per un import total de 80.328.356,46 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Tratamiento 

Residuos UTE CCorporac.CLD Servicios Urbanos, amb NIF U64993256, d'acord amb les 

condicions i motivacions que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió 

de Residus i a la documentació que figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.328.356,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 

la partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 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. 

 

8.-  (20080060 Z.Est) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000529 que té per 

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la 

ciutat de Barcelona. Zona Est per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 31 

d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de licitació, 

per un import total de 102.203,270,21 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Urbaser SA, 
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amb NIF A79524054, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de la 

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 

102.203,270,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que 

s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos corresponents. 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. 

 

9.-  (20080060 Z.Oest) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000530 que té per 

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la 

ciutat de Barcelona. Zona Oest per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 

31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de 

licitació, per un import total de 109.302.625,67 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Cespa 

SA, amb NIF A82741067, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de 

la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a 

l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 

109.302.625,67  euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que 

s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos corresponents. 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. 

 

10.-  (CO 2019-03/06) APROVAR l’adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 

Naturals del Delta del Llobregat. SOL·LICITAR al consell rector del Consorci per a la 

Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat l’admissió de l’Ajuntament de 

Barcelona com a nou membre del consorci i donar conformitat als estatuts prèviament aprovats 

per les administracions públiques consorciades. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 

100.000,00 euros en concepte d’aportació anual al Consorci per a la protecció i la gestió dels 

Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb NIF Q0801350J. ACCEPTAR els estatuts que 

regeixen el Consorci i CONDICIONAR l’aprovació d’aquest acord a la conseqüent modificació 

d’Estatuts per part del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 

Llobregat. DESSIGNAR com a representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Consorci la 

Quarta Tinent d’Alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid o persona en qui delegui i el Regidor de 

Presidència i d’Aigua i Energia, l'Im. Sr. Eloi Badia Casas o persona en qui delegui. 

NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del 

Delat del Llobregat així com a les entitats que el constitueixen, la Generalitat de Catalunya; 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat; l’Ajuntament de Viladecans; l’Ajuntament de Gavà i 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. SOTMETRE-LA a informació pública l’acord i la 

modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en cas de no presentar-s’hi al·legacions, 

TENIR-LA per aprovada definitivament; i publicar el text íntegre definitiu en el BOP i en la 

Gaseta Municipal. 

 

11.-  (173/2019) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a l’any 

2019 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 la 

despesa per un import de 160.782.995,00 euros a favor de l’Autoritat del Transport Metropolità 

– Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de 
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Barcelona, amb NIF P5890049I, pel finançament del servei de transport públic per a l’any 

2019, d’acord amb aquest conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR 

el gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura del conveni i per l’adopció dels actes que se’n 

derivin; 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. 

 

12.-  (056/2016) APROVAR la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 28 d’abril de 

2016 entre els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per al manteniment i 

conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb 

la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per Decret 

d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR la quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Barcelona per a la seva signatura i per l’adopció dels actes que se’n derivin; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades d’aquesta addenda; i NOTIFICAR 

aquest acord a totes les administracions signatàries de l’addenda. 

 

13.-  (272/2019) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 400,00 euros, atesa la 

necessitat d’efectuar el pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 atorgada a favor de 

la Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aldana), de conformitat amb la 

resolució d’atorgament definitiva de 21 de desembre de 2018 (BOPB 28 de desembre de 2018) 

en el marc de la Convocatòria per la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció 

del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, 

despesa generada en l’exercici 2018 i no reconeguda en l’exercici corresponent; i 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 400,00 

euros, amb càrrec al pressupost i posició pressupostària indicada en aquest mateix document, a 

favor de la Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aldana), amb NIF 

G61114690, en concepte de pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 de la 

Convocatòria per la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció del Programa 

Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018. 

 

14.-  (20190279) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 531.325,17 euros 

(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les factures què es relacionen a 

continuació i què corresponen a despeses generades per subministraments d’energia elèctrica 

per l’enllumenat públic, durant els anys 2017 i 2018 i no havent estat reconegudes en els 

exercicis corresponents: - Factura número 00Z806N0014582, de 5 de setembre de 2018, emesa 

per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 529.703,09 

euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes 

d’agost de 2018. - Factura número 00Z906N0000811, de 8 de gener de 2019, emesa per Endesa 

Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 114,10 euros, per 

subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de desembre 

de 2018. - Factura número 00Z906N0002254, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 

Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 155,41 euros, per 

subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes d’abril de 

2017. - Factura número 00Z906N0002255, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa Energia, 
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SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 386,60 euros, per 

subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de novembre 

de 2017. - Factura número 00Z906N0002256, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 

Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 965,97 euros, per 

subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de maig de 

2018. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 

total de 531.325,17 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posició pressupostària  

indicada en aquest mateix document. 

 

Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - Districte de 

Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 

 

15.-  (18PL16609) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al 

sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3, Via Laietana 

8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 132-134, avinguda Paral·lel 100 i 

102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8 i avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 

31-35; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que 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; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 

pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de 

valoració de les al·legacions, 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 a la 

seva aprovació definitiva. 

 

Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc 

 

16.-  (17PL16526) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres 

activitats de l’Avinguda del Paral·lel; d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

17.-  (18PL16619) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ampliació d'usos de la parcel·la situada a la carretera 

del Prat, núm. 8-14; promogut per Heptaprim, SA; 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. 

 

Districte de les Corts 

 

18.-  (18PL16640) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de les instal·lacions del Reial Club de Polo de 

Barcelona; promogut pel Reial Club de Polo de Barcelona. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

19.-  (18PL16605) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador per a la construcció d'una residència 
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geriàtrica assistida i centre de dia en la finca ubicada al carrer Monegal, 1; promogut per FIATC 

S.L.; 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. 

 

20.-  (18PL16528) 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 

concreció d’usos del Monestir de Valldonzella, promogut per Real Monasterio de Santa María 

de Valldoncella; atesa l’existència de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 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. 

 

21.-  (18PL16578) 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 situat al carrer dels 

Reis Catòlics 2, al Districte de Sarrià Sant Gervasi, 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. 

 

22.-  (18PL16606) 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 Integral 

i de Millora Urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i 

Fontcoberta 16-24, promogut per BIGDAL 5000 S.L., atesa la petició formulada pel promotor a 

fi d’introduir esmenes en el document, i tot això 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. 

 

Districte de Gràcia 

 

23.-  (18PL16576) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació del 

passatge Conradí; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que 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; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 

pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de 

valoració de les al·legacions, 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 a la 

seva aprovació definitiva. 
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Districte de Nou Barris 

 

24.-  (18PL16625) 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 de la plaça de Ca n'Ensenya, al Districte de Nou Barris; d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

25.-  (18PL16624) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per l'ajust de rasants a l'àmbit de la MPPGM als terrenys 

ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns; 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. 

 

26.-  (18PL16628) 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 cultural de les 

cases Barates del Bon Pastor, situades a l'illa compresa pels carrers Barnola, Tàrrega, Bellmunt 

i Claramunt, 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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

27.-  (17PL16481) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana dels equipaments situats a l’illa 

delimitada pels carrers de Sancho d’Avila i de Llacuna, d’iniciativa municipal a proposta de 

l’Institut Barcelona Esports; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 

que 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. 

 

28.-  (18PL16593) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la rehabilitació de l'edifici industrial situat al carrer 

Ramon Turró, 133, promogut per Franklin España Holdco 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. 

 

29.-  (18PL16595) 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 de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de mar, 

promogut per Praedium Global Invest SL, atesa la petició formulada pel promotor a fi 

d’introduir esmenes en el document, i tot això 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 
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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. 

 

30.-  (18PL16601) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la 

reforma interior del Sector Perú-Pere IV, promogut per Sentiu Product SL; amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit  

d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada 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. 

 

31.-  (18PL16608) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’errada material 

continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 

21 de desembre de 2018, relatiu al Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de 

l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat Granada 108-116 Districte d'Activitats 22@, 

promogut per la Fundació Hospital Evangèlic, en el sentit a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 

32.-  (18PL16613) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de l'equipament Campus de les Arts a 

Can Ricart; promogut per la Universitat de Barcelona; 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. 

 

33.-  (18PL16623) 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 situat carrer Alfons 

el Magnànim 59-59B, al Districte de Sant Martí; 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. 

 

34.-  (18PL16627) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'ampliació de l'escola Pere 

Calafell; 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. 

 

35.-  (18PL16635) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de la parcel·la del carrer 

Llull 363-375; d’iniciativa municipal i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme 

de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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36.-  (18PL16641) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l'edifici industrial consolidat 

situat al carrer Llull, 145 bis; promogut per Monbeca Immo SLU. 
 

37.-  (18PL16645) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici consolidat situat a la 

parcel·la del carrer Sancho d’Àvila 66; promogut per Actius Inmobiliaris Simon SAU; 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. 
 

38.-  (18PL16651) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat 

situat al carrer Pere IV 128-130, districte d’activitats 22@; promogut per Inversiones Nummela 

Mileniun 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. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

39.-  (01-2017LL38781) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la modificació de l’accés al pati exterior i la reforma interior de la recepció, les 

cambres higièniques i les sales existents del CEM Can Ricart, així com la creació de noves sales 

del mateix, perquè hi concorren circumstàncies socials i es tracta d’un emplaçament que 

gaudeix qualificació urbanística d’equipament. CONCEDIR a Club Lleuresport, representada 

per Paco Ruano i com a entitat gestora del Centre Esportiu Municipal Can Ricart, una 

bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada 

per l’admissió del comunicat diferit d’obres de l’expedient 01-2017LL38781, atès que s’ajusta a 

l’establert a l’article 7è.1.A.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 

construccions i obres que ascendeix a 7.956,50 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa 

representa una bonificació de 5.171,73 euros, quedant només obligat a pagar 2.784,77 euros per 

aquest concepte. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

40.-  (01-2017CD25587) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en realització de cales als elements estructurals de l’edifici  i sondejos al subsòl 

previs a la rehabilitació integral de  l’edifici realitzades a la finca ubicada al carrer Mercè 17-19, 

edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció B) i inclòs en el catàleg de Patrimoni 

cultural català, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017; CONCEDIR a la 

Sociedad Inmobiliaria Camuela España SLU, una bonificació del 50% sobre la quota de 

l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit, 

per les obres realitzades a l’esmentada finca, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.B2 de 

l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 

manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres ascendeix a 979,78 

euros. Pel que fa a la realització de les obres, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una 

bonificació de 489.89 euros, quedant només obligat a pagar 489.89 euros. DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 



 

Ref:  CCP 3/19 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  18/ 3/ 2019     17: 25 
10 

 

41.-  (01-2018LL02998) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar consistents en la instal·lació d’ascensor a l’ull central de l’escala, modificació del 

primer tram d’escala comunitària i adequació d’instal·lació elèctrica d’edifici de 

PB+Ppal+3PP+PÀtic a un edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció B) ubicat al 

carrer Sant Pere Més Baix 61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2018. 

CONCEDIR a la Comunitat De Propietaris de Sant Pere Més Baix 61, una bonificació del 50% 

sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió de la 

llicència d’obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, al 

carrer Sant Pere Més Baix 61, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada 

Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la 

quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.564,638 euros, 

es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.282,19 euros, quedant només 

obligat a pagar 1.282,19 euros per aquest concepte. DONAR trasllat a l’institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

42.-  (02-2015LL33270) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de la rehabilitació i reforma de la Casa Burés, als terrenys situats al carrer Ausias Marc número 

30-32 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a Casa Bures 

Residencial, SL la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 21 de gener de 2016 (exp. 02-

2015LL33270), per a les obres de la rehabilitació i reforma de la Casa Burés; donat que s’ajusta 

a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen en un 

edifici catalogat d’interès local, inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de 

protecció B); i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

43.-  (H124-2019-0002/04-2016CI34885) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat 

municipal de les obres de reforma i adequació de la planta tercera de l’Hospital de Barcelona, 

amb substitució de les fusteries exteriors d’aquesta planta, situat a l’Avinguda Diagonal, 658-

660; i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; 

CONCEDIR a SCIAS Hospital Clínic de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres nº: 04-

2016CI34885 atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant 

que les obres de reforma i adequació de la planta tercera de l’Hospital de Barcelona, amb 

substitució de les fusteries exteriors es duen a terme per part d’una entitat sense ànim de lucre; i 

DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

44.-  (05-2018LL37131) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les obres 

de restauració de la façana principal i de la cúpula de l’edifici entre mitgeres, ubicat a la plaça 

Francesc Macià, número 3, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-

2018LL37131, 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 2018, CONCEDIR a Inmobiliaria Convenio SA, entitat identificada amb NIF A08140964, 

la bonificació del 35% 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 “C”, 

segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. D’aquesta manera, la quota de 

l’impost que ascendeix a 6.393,72,00 euros i que ha estat abonada per la interessada mitjançant 
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l’autoliquidació LV201832155227689, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una 

bonificació de 2.237,80 euros, quedant només obligada a pagar 4.155,92 euros; 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. 

 

45.-  (05-2019CI05136) DENEGAR  al Consolat General de Italia a Barcelona la sol·licitud de 

bonificació del 70% presentada el 12 de desembre de 2018, sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres emparades pel comunicat immediat 

tramitat a l’expedient 05-2019CI05136, consistents en la reforma interior de la planta 4º de 

l’edifici existent al carrer Aribau 185 per a destinar-lo a seu del consolat, atès que no es donen 

els requisits establerts per gaudir de dita bonificació a l’article 7è, 1, A), A1 de l’ordenança 

fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres vigent l’any 2019, ja que 

les esmentades obres no s'executen en un terreny qualificat urbanísticament com d'equipament, 

en tractar-se d’una finca qualificada de 13.a), això és, zona en densificació urbana intensiva. 

 

46.-  (06-2016LL11257) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de rehabilitació de la casa Vicens per destinar-la a casa museu, als terrenys situats al carrer 

Carolines número 18-22 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, 

CONCEDIR a Casa Vicens Gaudí Socimi, SAU la bonificació del 95% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 9 

de setembre de 2016 (exp. 06-2016LL11257) a la part amb protecció; donat s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es d’obres en edifici declarat 

monument d’interès nacional (nivell de protecció A) per a la seva rehabilitació i destinació a 

casa museu; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

47.-  (06-2017LL43694) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en l’ampliació d’un equipament docent de la Fundació Educativa Vedruna 

Barcelona, consistent en la construcció d’un cos de PB+2 i un altre de PB+5 amb un soterrani 

comú destinat a pista esportiva. Les plantes sobre rasant es destinen a aules i sales de tallers, i 

de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Educativa 

Vedruna Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 5 de juliol de 2018 (exp. 

núm. 06-2017LL43694); donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 

en tant les obres s’executen en terrenys qualificats com a equipament docent d’acord amb la 

descripció recollida a l’article 212.1 a) de les Normes Urbanístiques del Pla General 

Metropolità, que descriu com a equipament docent “els centres docents, públics o privats i 

annexos esportius”; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

48.-  (07-2014LL20280) DENEGAR a la Fundació Abat Oliba, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2014, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, 

construccions i obres, generada per la concessió de la llicència d’obres majors de 12 d’agost de 

2014, per a l’actuació en els jardins i solars del Col·legi Abat Oliba Spínola, a la finca de 

l’avinguda Mare de Deu de Montserrat, 86-98. Atès que, no s’ajusta a allò establert en l’article 

7è de l’esmentada ordenança, en tant que la instància de sol·licitud de la bonificació s’ha 

presentat el 5 de novembre de 2018, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de 

llicència d’obres, el 4 de juny de 2014, i, en conseqüència, es considera extemporània. DONAR 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.  
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49.-  (09-2017LL43027) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

per a la reforma de la masia “Can Carasses” i ampliació de l’edifici existent del conjunt de 

l’equipament Escola Ignasi Iglesias, als terrenys situats al carrer Palomar número 52-56 i de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018, CONCEDIR a Consorci d’Educació de 

Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres generada per la concessió de la llicència, de 15 de maig de 2018 (exp. 09-2017LL43027); 

donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta 

d’una obra promoguda i executada per iniciativa d’una entitat de caràcter públic (consorci), per 

a la reforma de la masia “Can Carasses” i ampliació de l’edifici existent del conjunt de 

l’equipament Escola Ignasi Iglesias; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

50.-  (10-2018CI58101) DECLARAR que les obres de reforma interior de local, sense afectació 

estructural, per implantació d'una acadèmia internacional de nova creació al passeig Garcia 

Faria 75, que han estat objecte del comunicat 10-2018CI58101 presentat el 14 de novembre de 

18 per la Fundació Privada Voramar, 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,  com a conseqüència, DENEGAR a la fundació 

interessada 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 19 de 

desembre de 2018 que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 

51.-  (10-2018CI59508) DECLARAR que les obres de reforma interior de local, sense afectació 

estructural, per implantació d'una acadèmia internacional de nova creació al passeig Garcia 

Faria 75, que han estat objecte del comunicat 10-2018CI59508 presentat en data 21 de 

novembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, 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, com a conseqüència, 

DENEGAR a la fundació interessada 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 15 de gener de 2019 que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 

52.-  (10-2018CI61759) DECLARAR que les obres consistents en ‘actuació en cobertes/terrats, i la 

instal·lació de bastides, ponts penjants i similars’ amb la finalitat de dur a terme la reparació de 

la coberta d’un dels edificis que formen l’Escola Voramar, ubicada al carrer Doctor Trueta 131, 

i que han estat objecte del comunicat 10-2018CI61759, presentat el 3 de desembre de 2018 per 

la Fundació Privada Voramar, 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, com a conseqüència, DENEGAR a la fundació 

interessada 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 gener de 2019 que es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 

53.-  (10-2018CI61766) DECLARAR que les obres consistents en ‘actuació en façanes, i la 

instal·lació de bastides, ponts penjants i similars’ amb la finalitat de millorar l’arrebossat i la 

pintura exterior de les condicions de l’envolupant de l’edifici “Montoya” de l’Escola Voramar 
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del Poblenou, que s’ubica al Doctor Trueta 131, i que han estat objecte del comunicat 10-

2018CI61766 presentat el 3 de desembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, 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,  com a conseqüència, DENEGAR a la fundació interessada 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 gener de 2019 que es dóna 

per reproduït a efectes de motivació. 

 

54.-  (10-2018CI63078) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de “reforma 

interior de locals sense afectar estructura de l’edifici” i “actuació sobre façanes”  emparades pel 

comunicat 10-2018CI63078, que es té previst executar a l’Escola Joaquim Ruyra, ubicada al 

carrer Ramon Llull, 377; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona 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 i van 

destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM, DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 

 

55.-  (10BC 2019/036) APROVAR el Projecte executiu d'adaptació a la Instrucció Tècnica de Túnels 

(ITT) i ajustos en les instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, 

d'iniciativa municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte 

(ITP), l'Informe tècnic de la Direcció de Gestió de Projectes de BIMSA i l'Informe Jurídic de 

BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts; 

per import de 28.969.916,68 euros, el 21% d'IVA inclòs; el qual representa un decrement del 

9,85% respecte el Pressupost de Coneixement per a l’Administració (PCA) corresponent a les 

instal·lacions i acabats del projecte aprovat definitivament  per la Comissió d'Ecologia Urbana i 

Mobilitat en sessió del dia 22 de gener de 2015 (32.134.924,95 euros el 21% d’IVA) i que 

consisteix en: l'actualització i ajust de les instal·lacions i acabats dels túnels de Glories a les 

prescripcions establertes a la nova Instrucció Tècnica de Túnels Viaris Urbans de la Ciutat de 

Barcelona (ITT) aprovada definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 20 de marc 

de 2016; 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. 

 

Districte de l'Eixample 

 

56.-  (19PL16686) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la transformació de La Model i 

modificació de la fitxa de l’element 254 del Pla Especial de Protecció del patrimoni 

arquitectònic i catàleg del districte de l’Eixample; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al 

públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 

provisional. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

57.-  (M1519/11157) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal 

reemprengui de forma urgent els treball de rehabilitació i restauració de l'edifici de l'Hivernacle 

del Parc de la Ciutadella, per tal de recuperar el monument i aturar-ne la seva degradació. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

58.-  (M1519/11143) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern 

municipal presenti un pla d'acció urgent per a millorar el nivell de qualitat de les aigües del 

litoral barcelonès i recuperar la qualificació de "Banderes blaves". En concret el pla haurà 

d'incloure accions per: - Millorar les infraestructures de sanejament de la ciutat per tal de reduir 

el vessament de contaminants en dies de pluja. - Reforçar els serveis de neteja tant a les platges 

com a les aigües. - Impulsar campanyes de conscienciació per impulsar un ús cívic de les 

platges, en col·laboració dels diferents sectors econòmics que desenvolupin la seva activitat al 

litoral. - Impulsar i col·laborar en les campanyes de neteja del litoral i dels fons marins que 

sorgeixen de les entitats de la societat civil. - Impulsar campanyes per a reduir el consum de 

plàstics. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

59.-  (M1519/11154) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal a: 1.- Definir, entre les diverses ubicacions possibles d’acord amb el planejament 

urbanístic, quina serà la ubicació definitiva de l’Escola Entença abans d’acabar el mandat. 2. 

Concretar els terminis del trasllat de l’escola provisional al nou emplaçament dels carrers de 

Comte Borrell i Buenos Aires. 3. En cas que es confirmi el nou emplaçament provisional, 

assegurar que aquest és un espai prou saludable, ampli i segur. I desenvolupar un pla de 

seguiment mediambiental, tenint en compte els elevats nivells de contaminació atmosfèrica i 

acústica de la zona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

60.-  (M1519/11137) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Que el Govern 

municipal faciliti als veïns i veïnes del carrer Independència les dades dels sonòmetres existents 

a l'entorn. - Que el Govern municipal faciliti als veïns i veïnes del carrer Independència les 

dades de trànsit (IMD mitjana i IMD en hora punta) dels darrers anys al carrer Independència, 

així com les simulacions de trànsit existents de l'àmbit: en la situació anterior a la implantació 

de la superilla del Poblenou i de l'esquema de mobilitat recentment implantat; de la situació 

actual; i de la situació previsible un cop finalitzin les obres de la plaça de les Glòries. - Que el 

Govern municipal dugui a terme, en el termini d'un mes, la implantació de mesures per a la 

reducció del trànsit induït al carrer Independència arran de la reordenació de la plaça de les 

Glòries i la implantació de la superilla del Poblenou, reduint de forma immediata un dels quatre 

carrils de circulació, implantant cartells que permetin re-distribuir el trànsit, i desviant els 

autobusos discrecionals que actualment circulen i fan parada en aquest carrer. - Que el Govern 
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municipal instal·li, en el termini d'un mes, un punt de mesura de contaminació de l'aire al carrer 

Independència, donant transparència a les dades obtingudes. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

61.-  (M1519/11129) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a trobar una solució amb els propietaris del solar del carrer Cid, 11-15 i Peracamps 8-

16, del barri del Raval, per posar fi a la degradació d'aquest espai i dignificar aquesta zona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

62.-  (M1519/11086) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que per garantir la 

preservació del viver Tres Pins com a espai de recuperació de producció pròpia i de 

subministrament per tots els jardins públics i zones verdes de la Ciutat, així com d'espècies 

vegetals d'interès per la ciutat i centre educatiu per a la biodiversitat que el Viver Tres Pins 

s'estableix com a: 1.- El servei municipal de manteniment, recuperació i producció de plantes 

que abasteixi totes les zones verdes públiques de la ciutat, assegurant així la recuperació dels 

amfibis i orquídies silvestres. D'acord amb el Pla del verd i de la biodiversitat de gestionar els 

parcs i jardins i la resta d'espais verds amb criteris d'eficiència i sostenibilitat i a favor de la 

biodiversitat. 2.- Centre d'Educació mediambiental, i segons l'aplicació del Pla del verd i de la 

biodiversitat de Barcelona 2020, sigui un espai d'interès per les escoles i diferents centres 

educatius, apropant-los a la natura, història i cultura de Barcelona. 3.- Que el jardí Petra Kelly 

sigui inclòs en aquests projectes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

63.-  (M1519/11158) Que el govern encarregui de forma immediata un pla d'actuació a la Direcció 

de Mobilitat i a la Guàrdia Urbana, per assentar les bases d'una reducció progressiva d'aquesta 

problemàtica que afecta en gran manera la convivència i la qualitat de vida. 

 

64.-  (M1519/11159) Que el Govern municipal retiri la suspensió, durant un any, de l'atorgament de 

noves llicències d'activitats de concurrència pública en l'àmbit del carrer Girona, si abans de 

finalitzar el mandat no presenta una proposta de Pla d'Usos que la justifiqui. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

65.-  (M1519/11144) Que el Govern municipal impulsi immediatament l'elaboració d'un cens 

d'edificis i solars de la ciutat que tinguin amiant, destinant els recursos humans necessaris, entre 

d'altres, els procedents de la plantilla de visualitzadors de pisos turístics. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

66.-  (M1519/11138) Que el Govern municipal negociï amb la Generalitat de Catalunya la 

modificació del límit del Parc Natural de Collserola per tal d'excloure el barri barceloní de La 

Font del Gos de l'àmbit del Parc Natural, i realitzi les modificacions de planejament necessàries 

per desafectar l'esmentat barri. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

67.-  (M1519/11130) Instar al Govern municipal a informar de: 1) L'estat d'execució dels projectes i 

actuacions que han de definir el nou Port Olímpic, així com el calendari, inversió i el tipus de 

gestió prevista, després de la delegació de competències per part de la Generalitat a 

l'Ajuntament de Barcelona, i la previsió que hi ha per a la concessió dels locals de tot l'entorn 

del port, tenint en compte que les condicions de les concessions actuals finalitzen l'any 2020. 2) 

L'estat de les negociacions del Govern municipal amb l'Estat sobre la pròrroga de la concessió 

C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, que finalitza al juny de 2019, i la resta de 

concessions de Barcelona, així com els acords assolits, en el seu cas, i les concrecions i 

condicions dels mateixos. Demanem que se'ns expliquin i especifiquin tots els conceptes que 

s'estan negociant i en quines condicions. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la 

resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

68.-  (M1519/11131) Instar al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a ampliar la temporada 

d'estiu de les guinguetes en les platges de la ciutat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

69.-  (M1519/11145) Quin serà el pressupost i quan s'iniciarà la campanya d'ajuts a la rehabilitació 

2019? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

70.-  (M1519/11155) Perquè no es van aturar les obres de la plaça de les  Glòries durant l'episodi 

d'alta contaminació que va tenir lloc a Barcelona entre el 28 de febrer i el 4 de març? 

 

71.-  (M1519/11156) Quina és la petjada ecològica de tota la publicitat institucional que ha editat 

l'Ajuntament de Barcelona en les darreres setmanes? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

72.-  (M1519/11139) Considera el Govern municipal que ha prioritzat el benestar animal envers els 4 

dofins del Zoo de Barcelona que des de fa 2 anys esperen el seu trasllat tancats en una piscina 

de dimensions inferiors a les recomanades, i en aquest sentit quina ha estat la despesa 

relacionada amb la cerca del santuari on haurien de ser traslladats. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


