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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, sessió de
16 de novembre de 2021.

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la Casa de la Ciutat, el 16 de novembre
de 2021, s'hi reuneix la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. regidor Jordi Coronas i Martorell. Hi assisteixen les
Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia Casas, Maria Rosa Alarcón Montañés,
Laia Bonet Rull, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Celestino Corbacho
Chaves, Óscar Ramírez Lara, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena Barceló Verea, assistits
per l'assessor jurídic, el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari
general i que certifica.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucía Martín
González, David Escudé Rodríguez, Ernest Maragall i Mira i Elsa Artadi Vila.
També hi són presents la regidora Ima. Sra. Francina Vila i Valls: la gerent d'Ecologia Urbana,
Sra. Sònia Frias Rollón; la gerent d'Urbanisme, Sra. Laia Grau Balagueró; el gerent de
Mobilitat i Infraestructures, Sr. Manuel Valdés López i l'arquitecte en cap, Sr. Xavier Matilla
Ayala.
S'obre la sessió a les 16.00 h.
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 19 d'octubre de
2021, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló, Alarcón i
Sanz.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. (20210315) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 27 de setembre de 2021, que
adjudica a Tarpuna, SCCL el contracte relatiu a la "Microxarxa Airegem-nos", per als exercicis
2021-2022, i per un import de 17.436,10 euros.
2. (752/17) De la gerent d'Ecologia Urbana, de 29 de setembre de 2021, que adjudica a PMC
Grup 1985, SA el contracte relatiu a la subhasta per a consumibles d'informàtica per a la
gerència d'Ecologia Urbana, contracte basat de l'acord marc de subministrament de
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consumibles d'informàtica 2017 AMB, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
5.000,00 euros (IVA inclòs).
3. (20210251) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 30 de setembre de 2021, que
adjudica a Ardana Consult. SLU & Cooking Com, SL el contracte relatiu al servei d'assistència
tècnica per a l'elaboració de les presentacions de la nova contracta dels serveis de recollida
de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2021-2022), per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 41.140,00 euros (IVA inclòs).
4. (20210328) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'1 d'octubre de 2021, que
adjudica a Grado Informática y Gestión Linguaserve el contracte relatiu a la "Microxarxa
Escola Respira 2021-2022", per als exercicis 2021-2022, i per un import de 15.976,84 euros.
5. (20200066) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 3 d'octubre de 2021, que acorda
la suspensió de l'execució del contracte relatiu al servei de redacció d'un protocol de gestió
del trànsit, davant incidències als túnels de les rondes de Barcelona, adjudicat a UTE Mcrit.
SL-CPS Infraestructuras, des del 7 d'octubre de 2021 fins al 9 de desembre de 2021.
6. (20210250) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 6 d'octubre de 2021, que
adjudica a Dot Management Consultants, SL el contracte relatiu al servei d'assistència tècnica
per a la posada en marxa i implantació dels lots 1 i 4 del nou contracte de serveis de recollida
de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027) i
tancament de l'actual contracta d'aquests lots, per als exercicis 2021-2022, i per un import
de 190.786,75 euros (IVA inclòs).
7. (20220002) De la gerent municipal, de 6 d'octubre de 2021, que adjudica a Q. Estudi 29
Assessorament Tècnic, SL el contracte relatiu al servei d'assistència tècnica als treballs de
gestió d'obres de rehabilitació i manteniment, seguiment de treballs en edificis públics i
oficina tècnica, per al departament de Logística i Gestió d'Edificis de la Gerència d'Ecologia
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de
299.686,14 euros (IVA inclòs).
8. (20210248) De la gerent municipal, de 6 d'octubre de 2021, que adjudica a Desarrollo
Resiliencia y Sostenibilidad, SL el contracte relatiu a la renovació de la llicència del programari
GIS que utilitza el model de simulació de la mobilitat de la ciutat de Barcelona, per als
exercicis 2021-2025, i per un import de 6.143,69 euros (IVA inclòs).
9. (20220010) De la gerent d'Urbanisme, de 6 d'octubre de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis de redacció del Masterplan del territori productiu i el teixit industrial del Besòs del
municipi de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de
181.781,84 euros (IVA inclòs).
10. (20180008) De la segona tinenta d'alcaldia, de 8 d'octubre de 2021, que aprova els preus
contradictoris del contracte relatiu al manteniment de la senyalització horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguretat viària (2018-2022), Zona Oest, lot 1 adjudicat
a Tevaseñal, SA i incorporar els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del
contracte.
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11. (20180008) De la segona tinenta d'alcaldia, de 8 d'octubre de 2021, que aprova els preus
contradictoris del contracte relatiu al manteniment de la senyalització horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguretat viària (2018-2022), Zona Est, lot 2 adjudicat a
UTE Mantenimiento 2018-2022 (La Castellana-Viales Levantinos) i incorporar els nous preus
aprovats a la relació de preus unitaris del contracte.
12. (20100904) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 13 d'octubre de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Acsa Obras e Infraestructuras SAU la garantia definitiva d'import
10.219,35 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres
pel canvi de lluminàries i estalvi energètic en un sector del carrer Orellana i Major de
Rectoret, amb càrrec a l'exercici 2021.
13. (20210305) De la gerent municipal, de 15 d'octubre de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de mudances i transport de materials, documentació i mobiliari (intern i extern) entre
diferents edificis del sector d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2023), per
als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 133.578,35 euros (IVA
inclòs).
14. (20210353) Del l'arquitecte en cap, de 18 d'octubre de 2021, que adjudica a Vora
Arquitectura, SCP el contracte relatiu a l'assistència tècnica per al desenvolupament d'un nou
panot, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.545,00 euros.
15. (2020026) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 18 d'octubre de 2021, que modifica
el contracte mixt de subministrament de consumibles i serveis de manteniment dels equips
multifunció d'ús de la gerència d'Ecologia Urbana, ubicats a les seves dependències adjudicat
a Canon España, SA, i allibera la disposició de la despesa per un import de 10.072,04 euros
(IVA inclòs) amb càrrec a l'exercici 2021.
16. (20140500) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 19 d'octubre de
2021, que modifica el contracte relatiu al manteniment del clavegueram de Barcelona (20102022) adjudicat a FCC Medio Ambiente, SA per un import màxim de 105.290,18 euros (IVA
inclòs); amplia l'autorització i disposició de la despesa del contracte en concepte de revisió de
preus per un import de 255.278,11 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2022; allibera
l'autorització i disposició de la despesa del contracte en concepte de revisió de preus per un
import de 149.987,93 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'exercici 2021; i desestima en la seva
totalitat les al·legacions realitzades per FCC Medio Ambiente, SA contra el càlcul de la revisió
de preus del contracte de manteniment del clavegueram de Barcelona (2015-2023) per
considerar que el càlcul de revisió de preus és ajustat a dret.
17. (20210355) De la gerent d'Urbanisme, de 20 d'octubre de 2021, que adjudica a la Sra.
Montserrat Hosta Provat el contracte relatiu a la coordinació tècnica MPGM 22@, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 5.445,00 euros.
18. (0922/18) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 20 d'octubre de 2021, que adjudica
a Voltes Coop. d'Arquitectura el contracte relatiu al suport per a l'establiment de criteris
metodològics i per a la dinamització de processos participatius vinculats a projectes de
transformació urbanística i espai públic de l'àrea d'Ecologia Urbana, per als exercicis 20213
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2022, i per un import de 40.366,69 euros i allibera la quantitat de 3.605,74 euros, amb
càrrec als exercicis esmentats.
19. (20210290) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 21 d'octubre de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al servei de secretaria tècnica de la Microxarxa "Sssplau" (2021-2022), per
als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 23.344,53 euros (IVA inclòs).
20. (20200556) De la gerent d'Ecologia Urbana, de 22 d'octubre de 2021, que cancel·la i/o
retorna a DOPEC, SL la garantia definitiva d'import 2.425,00 euros constituïda per respondre
del compliment del contracte relatiu a la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de
reforma de la instal·lació de climatització de l'edifici d'oficines de Torrent de l'Olla, 218-220 de
Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021.
21. (20180001) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 25 d'octubre de 2021, que
autoritza la substitució dels 2 dipòsits de garantia a la Tresoreria Municipal en data 10 de
novembre de 2017 per UTE Pedalem Barcelona per un import de 6.060.735,78 euros i de
673.415,09 euros, respectivament, constituïts tots 2 per respondre del contracte relatiu a la
implantació, el manteniment i la gestió del Bicing 2.0, condicionada a la constitució d'un o
d'uns dipòsits, per al mateix concepte i, un cop constituïda la nova garantia, autoritza la
cancel·lació i retorn dels dos dipòsits substituïts.
22. (20210175) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 25 d'octubre de 2021,
que estima la suspensió de l'acte administratiu impugnat, fins a la resolució i notificació del
present recurs, contra l'anunci de licitació del contracte de serveis per a l'assistència tècnica
per a l'elaboració de documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS als estudis de la
gerència de l'arquitecte en cap (2021-2022).
23. (20210367) Del gerent de la gerència de l'arquitecte en cap, de 26 d'octubre de 2021,
que adjudica a Territoris XLM SCP el contracte relatiu a la diagnosi i la proposta de millora de
l'espai públic, des de la perspectiva de la vida quotidiana, als àmbits de les VilaVeïnes de
Vilapicina i del Congrés i els Indians, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
17.545,00 euros.
24. (20200243) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 d'octubre de 2021, que
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 306.911,21
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la redacció del projecte executiu de millora, execució
de la remodelació i posterior manteniment de dos ascensors inclinats del carrer Telègraf, al
districte d'Horta-Guinardó adjudicat a TK Elevadores España, SL, amb càrrec als exercicis
2021-2023.
25. (20210378) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 d'octubre de 2021, que
adjudica a Meta Engineering, SA el contracte relatiu a la direcció facultativa del projecte de
renovació i obsolescències en el sistema de control i gestió de la mobilitat a les rondes de
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 12.095,16 euros.
26. (20210015) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 d'octubre de 2021, que
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 52.200,22
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euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió i l'anàlisi de dades del departament de
Resiliència Urbana adjudicat a BCNSmart Studios, SL, amb càrrec als exercicis 2021-2023.
27. (20190009) De la gerent municipal, de 29 d'octubre de 2021, que
període comprès des del 04.12.2021 fins al 03.12.2023 el contracte
d'assistència tècnica, assessorament, coordinació i seguiment de projectes
gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures adjudicat a Esteyco, SA,
2021-2023, i per un import de 290.753,11 euros (IVA inclòs).

prorroga per un
relatiu al servei
i actuacions a la
per als exercicis

28. (20210289) De la gerent municipal, de 29 d'octubre de 2021, que adjudica a Inés
Ingenieros Consultores, SL el contracte relatiu a la llicència d'ús i manteniment de l'aplicació
informàtica de gestió de les dades I3met, consistent en un sistema d'informació d'inventari i
inspeccions d'estructures vials de la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2021-2025, i per un
import de 34.848,00 euros (IVA inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 21 d'octubre de 2021
29. (20210108D) Adjudicar el contracte núm. 21000818, que té per objecte el "Manteniment
de l'equipament de visió artificial a la ciutat de Barcelona durant el període (2021-2023), amb
mesures de contractació pública sostenible" a ALUMBRADOS VIARIOS, SA amb NIF
A08523094 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, amb una baixa del 31,80%, pel preu de 836.818,38 euros IVA inclòs, dels quals
691.585,44 euros corresponen al preu net i 145.232,94 euros a l'IVA. Disposar a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 472.189,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 313.503,21 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504; un import
(IVA inclòs) de 51.125,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22724/13413 0504. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia
definitiva en 34.579,27 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
Designar com a responsable del contracte al Sr. Felix Campos. Alliberar la quantitat de
390.188,04 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 90.188,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22724/13413 0504; un import (IVA inclòs) de 300.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22724/13413 0504. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 28 d'octubre de 2021
30. (202100001LO1 M1) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
20000680L01-002 que té per objecte "Serveis de manteniment de la pavimentació de la
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ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 Zona
Oest (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant
Gervasi)", adjudicat a l'empresa FIRTEC SAU, amb NIF A60493582, per un import màxim de
650.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 650.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 537.190,08
euros i import IVA de 112.809,92 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22712/15321 0504. Fixar en 26.859,50 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
31. (202100001LO2 M1) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
20000680L02-002 que té per objecte "Servei de manteniment de paviments de les calçades i
en els casos que sigui necessari, dels paviments de les voreres de la ciutat de Barcelona
(2021-2024), amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 2 Zona Est (Districtes
Municipals de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí)", adjudicat a
l'empresa UTE ELSAN-AMSA PAVIMENTS, amb NIF U02879237, per un import màxim de
500.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 500.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 413.223,14
euros i import IVA de 86.776,86 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària
D/22712/15321 0504. Fixar en 20.661,16 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
32. (21PL16855) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació de les finques situades al carrer
de Londres 80-82 i 86 per a la creació d'un nou espai lliure públic a l'interior d'illa; promogut
per Antisia SL; exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a
la seva aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
33. (21SD0015CO) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Joan Miró per tal de conservar el jardí i les escultures situades a l'interior del jardí
denominat "Jardí de les Escultures" així com també, les dues escultures situades a l'entrada
de la Fundació. Facultar la gerent d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, Sra. Sònia
Frias i Rollón, per a la signatura del present Conveni així com, si s'escau, la resta d'actes i
documents que se'n derivin. Notificar-lo a l'interessat. Donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
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34. (21PL16853) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d'ordenació del subsòl per a la implantació
d'una subestació elèctrica vinculada al projecte MareNostrum 5 a l'entorn dels Jardins de
Torre Girona; promogut per Barcelona Supercomputing Center; exposar-lo al públic pel
termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i donar-ne
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
35. (21PL16858) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del PMU T1 La Taxonera per a l'ajust
dels usos als volums I, II i III de la clau 18; promogut per Residencial Nou Hebron SL;
exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
36. (21002516) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Obres de consolidació estructural
de la masia de Can Valent, al Districte de Nou Barris de Barcelona", amb núm. de contracte
21002516, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació d'1.078.833,05 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
891.597,56 euros. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte. Convocar la licitació per a la seva
adjudicació. Autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 891.597,56 euros i import
de l'IVA de 187.235,49 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.078.833,05 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63867/93314 0608; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte
d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
37. (21PL16856) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) 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), pels motius exposats a l'informe de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística i
de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorpora a aquest acord; exposar-lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional i donar-ne compte a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
38. (21PL16861) Denegar l'aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text Refós
de la Llei d'Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost), del Pla Especial de canvi d'ús
de la finca al carrer Caracas núm. 1, promogut per CRASO INVERSIONES SL, atesa
l'existència de motius determinants de la seva denegació, fonamentats a l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorpora a aquest acord i donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
39. (21g188) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, el
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Projecte de Reparcel·lació voluntària del Subsector 8 del Pla de Millora Urbana per a la
reforma interior del Sector Llull-Pujades (Ponent) de Barcelona, formulat per la totalitat dels
propietaris de l'àmbit per mitjà de l'escriptura de reparcel·lació voluntària atorgada davant del
Notari de Barcelona Sr. Gerardo Conesa Martínez en data 11 de juny de 2021, amb número
1423 del seu protocol, amb les prescripcions contingudes en l'informe del Departament de
reparcel·lacions de 12 de juliol de 2021. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del
Reglament de la Llei d'urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics
continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme i, per tant, entre altres la cessió
en ple domini i lliure de càrregues a l'administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria
per a la seva afectació als usos previstos en el planejament. Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'Edictes de la Corporació, a la
Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. Notificar-lo individualment
a tots els propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 4 de novembre de 2021
40. (20160278PA2021) Prorrogar per un període comprès des del 15.12.2021 fins el
14.12.2022, el contracte 16001721-004 que té per objecte "Assistència Tècnica i Control de
Qualitat del Contracte de Conservació de l'Enllumenat Públic de Barcelona (2016-19)",
adjudicat a l'empresa INGENIEROS EMETRES S.L.P., amb NIF B60626397, per un import total
de 258.491,29 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, l'esmentat
contracte per un import màxim de 21.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 273.668,56 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 226.172,36 euros i import IVA de 47.496,20 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient
del pressupost 2022. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 5.822,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 4.812,17 euros
i import IVA de 1.010,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/16511 0502. Fixar en 867,77 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències d'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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
41. (20180594P) Prorrogar per un període comprès des del 6.12.2021 fins el 5.12.2023, el
contracte 18004380-002 que té per objecte "Serveis de distribució i retirada de tanques per a
actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació pública
sostenible.", adjudicat a l'empresa Proseñal, SL, amb NIF B59720987, per un import total
d'1.100.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
15.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 12.396,69
euros i import IVA de 2.603,31 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 0504. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 535.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 442.148,76
euros i import IVA de 92.851,24 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/15321 0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 550.000,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 454.545,45 euros i import IVA
de 95.454,55 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/15321
0504, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Donar
compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
42. (20140500M) Modificar, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 de la TRLCSP, el contracte
14003093-009 que té per objecte el "Manteniment del clavegueram de Barcelona 20152022", adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF A28541639, per un import
màxim de 300.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 300.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
272.727,27 euros i import IVA de 27.272,73 euros amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació
pressupostària D/22714/16011 0502. Fixar en 13.636,36 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de
d'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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
43. (21SD0344PU) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el "Projecte de reurbanització del Subsector 5 del PMU del sector
Llull-Pujades-Ponent", al Districte de Sant Martí de Barcelona, inclòs dins l'àmbit de la
Modificació Puntual de la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les
àrees industrials de Poble Nou-Districte d'Activitats 22@bcn, aprovada definitivament per la
Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona l'1 de març de 2006 (publicat als efectes de la seva
executivitat al DOGC núm. 4654 de 14 de juny de 2006), promogut per la Junta de
Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística del Pla de Millora Urbana del Subsector 5 del
Pla de Millora Urbana de l'àmbit Llull-Pujades-Ponent, d'acord amb l'Informe Tècnic del
Projecte (amb classificació B) de 10 de desembre de 2020 que figura a l'expedient
administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 12.277,71
euros, el 21% de l'impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que estableixen els
articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme. Sotmetre’l al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la
inserció de l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de
més circulació de la província. Tenir-lo per aprovat definitivament, sempre i quan no s'hagin
formulat al·legacions en el termini d'informació pública. Notificar el present acord a les parts

9
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
27 de desembre del 2021

CSV: d149-e64b-e23b-b9d3

implicades i comunicar-lo a les dependències municipals interessades. Donar-ne compte a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern d'11 de novembre de 2021
44. (21g310) Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, el
Projecte de reparcel·lació voluntària de l'àmbit 2 (A02) del Pla Especial i de Millora Urbana per
a la regularització dels equipaments en l'àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic
Mercat del Peix), formulat per la Universitat Pompeu Fabra, en condició de propietària de
l'àmbit, mitjançant l'escriptura de reparcel·lació voluntària atorgada per part de l'Ajuntament
de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació The Barcelona Institute of Science
and Technology, atorgada davant del Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya Sr.
Antonio Bosch Carrera en data 21 de juliol de 2021, amb número 1564 del seu protocol,
d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 19 d'octubre de
2021. Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que
la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació
produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós
de la Llei d'urbanisme i, per tant, entre altres la cessió en ple domini i lliure de càrregues a
l'administració actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos
previstos en el planejament. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Tauler d'Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de
més difusió de la província. Notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
1. (21SD0182NT) Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i
els espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell
Municipal de 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del Consell Municipal
de 20 de juliol de 2001 i de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador, aprovada
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en data 26 de març de 2010 i
publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Valdés, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i
Badia.

10
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
27 de desembre del 2021

CSV: d149-e64b-e23b-b9d3

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María
Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular.
2. (21XF1066) Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per un import total de
96.780,12 euros, atesa la necessitat d'efectuar el pagament de les factures incloses en la
relació que consta a l'expedient, presentades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana
Gestió Cicle Integral de l'Aigua, SA, amb NIF A66098435, corresponents a les despeses de
consum d'aigua de fonts i llacs de la ciutat de Barcelona, durant l'any 2020. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 96,780,12 euros, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària D/22121/16111 del pressupost 2021, a favor d'Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Cicle Integral de l'Aigua, SA, en concepte de
pagament de les factures relacionades.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Frías, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i
Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
3. (192-05-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars 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: 1 exemplar de Cedrus deodara, ubicat a la Universitat Abad
Oliba (C/Bellesguard, 30) del districte Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a la
Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
4. (193-04-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de
bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa,
corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ceratonia siliqua, ubicat als Jardins
Pavellons Güell del districte de Les Corts. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
5. (194-04-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de
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bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa,
corresponent als següents arbres:19 exemplars de Maclura pomifera, ubicats als Jardins de la
Torre Girona, c/ Jordi Girona, 31 del districte Les Corts. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
6. (195-04-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de
bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa,
corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Magnolia grandiflora, ubicat als Jardins de la
Maternitat (davant pavelló Ave Maria, departament de Salut) del districte de Les Corts.
Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
7. (199-05-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de
bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa,
corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Taxus baccata, ubicat a l'Escola Pia de
Sarrià (c/ Inmaculada, 25-35) del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a
la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
8. (205-01-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de
bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa,
corresponent als següents arbres: 9 exemplars de Cocculus laurifolius, ubicats als Jardins
Ignacio de Puig, carrer Boqueria núm. 10 del districte de Ciutat Vella. Publicar el present
acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
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9. (206-05-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament, per
tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de
bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa,
corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Jaracanda mimosifolia, ubicat a la Via
Augusta, 202-226 del districte Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
10. (207-05-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ficus Rubiginosa, ubicat a la Via
Augusta, 202-226 del districte Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
11. (208-05-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Erythrina crista-galli, ubicat a la Via
Augusta, 202-226 del districte de Sarrià Sant-Gervasi. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
12. (209-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ficus drupacea, ubicat a l'avinguda
Sant Josep de la Muntanya, 25 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
13. (210-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Cupressus sempervirens, ubicat al c/
Betlem, núm. 55 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
14. (211-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Schinus molle situat al carrer
Maignon, núm. 27 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
15. (212-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ceratonia siliqua ubicat al carrer
Maignon, núm. 27 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
16. (213-07-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Celtis australis ubicat al carrer Salses,
núm. 89-95 del districte d'Horta-Guinardó. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Badia.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Districte de Ciutat Vella
17. (21PL16849) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
al Districte 1 de Ciutat Vella per a modificar el nivell de protecció de la finca del carrer Ferran
núm. 34, en compliment de la Sentència dictada per la secció 3a de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 291/2018;
d'iniciativa municipal.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i
Sanz.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
Districte de Sants-Montjuïc
18. (19PL16724) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l'equipament d'allotjament dotacional
destinat a residència d'estudiants al carrer Riera Blanca 149 de Barcelona; promogut per
ALBA SPANISH PROPCO 3 S.L.U.; 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; requerir al promotor per tal que, en el termini màxim
d'un any a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, acrediti la
constitució de la garantia de 6.192,60 euros (SIS MIL CENT-NORANTA DOS EUROS I
SEIXANTA CÈNTIMS), corresponent al 12% del valor de les obres d'urbanització inherents al
planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i com a requisit previ per a
la publicació d'aquest acord i notificar l'acord adoptat als promotors del Pla.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i Sanz.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
19. (19PL16730) 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
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, atesa l'existència de motius determinants d'acord amb l'informe de la Direcció
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de Serveis d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i es dona per reproduït a l'efecte
de motivació i notificar el present acord als promotors del pla.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i
Sanz.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
20. (20PL16807) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la implantació d'un centre de recerca
biomèdica, situat al carrer Isaac Newton del terme municipal de Barcelona; d'iniciativa
municipal a proposta de la Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - La
Caixa; 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; i trametre l'expedient a la Subcomissió
d'Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i Sanz.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Districte d'Horta-Guinardó
21. (21PL16848) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la recuperació dels paràmetres de la normativa 13b
al solar situat al carrer Segle XX 3-5; promogut per Fesol Oval, SL; 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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i
Sanz.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona
pel Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Districte de Sant Andreu
22. (19PL16741) 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 situat a l'avinguda
Meridiana 339-347, al Districte de Sant Andreu; promogut per IRE-RE Meridiana JV SLU; 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
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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.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Grau, Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i
Sanz.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
23. (06-2020LL07418) Declarar d'especial interès i utilitat municipal les obres realitzades per
Herederos de Jose Artes de Arcos, SL a l'empara de la llicència d'obres majors núm.
expedient 06-2020LL07418, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia el 16/07/2020, per
a la realització de les següents actuacions: (i) Actuació en façanes - O-3f1; i (ii) Bastides,
ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública O-3m1, a l'emplaçament carrer Venus, 8-10, de conformitat amb l'article 7è apartat 1 de
l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2020 reguladora de l'ICIO. Concedir a Herederos de Jose Artes
de Arcos, SL una bonificació del 35% de la quota de l'Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres generada per les obres realitzades, essent l'import abonat per l'ICIO de
288,59 euros (aplicada una bonificació de l'ICIO del 35%) - calculat sobre el pressupost inicial
de l'obra -, donat que es reuneixen les condicions previstes per l'article 7.1.B3 de l'Ordenança
Fiscal 2.1 de l'any 2020, atès que la finca té un nivell de protecció individual de Béns amb
elements d'interès(C) . Donar trasllat del present acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als
efectes pertinents. Notificar-lo a la part interessada.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i Sanz.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea. Aprovada
24. (06-2020LL20542) Declarar d'especial interès i utilitat municipal les obres realitzades per
la Comunitat de Propietaris Carrer Montseny, 45 a l'empara de la llicència d'obres majors
núm. expedient 06-2020LL20542, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia en data
18/01/2021, segons projecte tècnic d'actuació en façana i pati interior de l'edifici, amb ús
d'elements auxiliars, en edifici plurifamiliar existent de PB+3, segons projecte identificat amb
IIT: ART-2020-134496013053190P, i les modificacions fetes fins el 15/12/2020, a
l'emplaçament carrer Montseny, 45; de conformitat amb l'article 7è apartat 1 de l'Ordenança
Fiscal 2.1 de l'any 2021 reguladora de l'ICIO. Concedir a la Comunitat de Propietaris Carrer
Montseny, 45 una bonificació del 35% de la quota de l'Impost sobre construccions,
Instal·lacions i Obres aplicable sobre el total de la quota de l'impost - calculada sobre el
pressupost inicial de l'obra-, generada per les obres realitzades, essent l'import abonat per
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l'ICIO de 805,58 euros (aplicada una bonificació de l'ICIO del 35%); donat que es reuneixen
les condicions previstes per l'article 7.1.B3 de l'Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2021, atès que
el projecte recull les obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, sobre
edificis urbanísticament protegits (nivell de protecció C, casa Gaspar Galí). Donar trasllat del
present acord a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. Notificar-lo a la part
interessada.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i Sanz.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea. Aprovada
Districte de Ciutat Vella
25. (1BC2019/167) Aprovar inicialment l'Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i el
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb
l'Informe Tècnic del Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà de l'Àrea
d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona que figura a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, per un import de 32.918.246,93 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; aprovada inicialment el Projecte executiu de
reurbanització de la Via Laietana, des de la plaça Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el
carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual
desenvolupa parcialment l'anteriorment esmentat Avantprojecte, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import de 9.053.919,56 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA)
inclòs; a l'empara de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; sotmetre’ls a
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris
de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podran examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 33 de l'ordre del dia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Coronas, Vila, Corbacho, Ramírez; Benítez, Barceló i Sanz.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra
Republicana i desfavorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea. Aprovada
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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26. (M1923/2797) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda que
el Govern municipal es comprometi a fer públic el calendari real d'execució de les obres de
reforma de la Rambla i de les seves estratègies, que les doti de pressupost i que estableixi
l'inici d'aquestes per l'any 2022.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 34 de l'ordre del dia.
Intervenen els Srs. i les Sres.: Coronas, Martí, Corbacho, Ramírez, Benítez, Barceló i Sanz.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Aprovada
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
27. (M1923/2811) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: I.
Que el Govern expliqui d'una forma oberta i transparent el model global de mobilitat que
proposa per donar resposta a les necessitats de la ciutat. II. Que aquest Model sigui elaborat i
estigui sustentat per Estudis Tècnics seriosos, redactats per experts en mobilitat i urbanisme
de reconegut prestigi i d'ampli espectre ideològic, que avaluïn l'impacte sobre la ciutat i
ciutadania del Model a aplicar, i proposi mesures i respostes per garantir el bon funcionament
de la ciutat. III. Que l'Ajuntament, aturi les iniciatives de modificació de planejament o
d'ordenances que tinguin com a objecte un canvi de model de la mobilitat en la ciutat, o
suposin un impacte sobre l'actual model, fins que no s'hagi elaborat l'esmentat Estudi Tècnic i
hagi estat validat per la ciutadania mitjançant Consulta Ciutadana d'acord amb les normes de
Participació Ciutadana que properament s'aprovaran.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 30 de l'ordre del dia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí, Benítez, Zañartu, Corbacho, Ramírez, Barceló, Bonet i
Sanz
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i desfavorable de Barcelona en Comú,
Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana.
Rebutjada
Del Grup Municipal Ciutadans:
28. (M1923/2784) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern Municipal a presentar en aquesta Comissió, en el termini màxim de tres mesos, un
informe detallat, amb calendari, data d'inici d'obres i pressupost d'execució per part d'aquesta
administració i dels consorcis i entitats de què és partícip, de tots els projectes de l'àmbit del
Port Vell l'inici dels quals estigui previst realitzar-se durant aquest mandat.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Corbacho, Coronas, Martí, Ramírez, Benítez, Barceló, i Sanz.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea. Aprovada
Del Grup Municipal Partit Popular:
29. (M1923/2816) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
Instar el Govern Municipal a l'elaboració d'un "Pla de Mobilitat Integral de la Muntanya de
Montjuic" seguint el treball desenvolupat al procés participatiu i les conclusions del Pla
d'Actuació del Parc de Montjuic, presentant una solució global que detalli totes les mesures
concretes per millorar la mobilitat, els accessos i la connexió dels barris de la Muntanya de
Montjuic.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2816) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: Instar
el Govern Municipal a: 1.- L'elaboració d'un "Pla de Mobilitat Integral de la Muntanya de
Montjuic" seguint el treball desenvolupat al procés participatiu i les conclusions del Pla
d'Actuació del Parc de Montjuic, presentant una solució global que detalli totes les mesures
concretes per millorar la mobilitat, els accessos i la connexió dels barris de la Muntanya de
Montjuic. 2.- Que aquest pla inclogui un dispositiu per facilitar la mobilitat durant els grans
esdeveniments, i que a les mesures a prendre es prioritzi l'accés del veïnat.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Zañartu, Vila; Corbacho, Benítez, Barceló, i Bonet.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a
no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.
Aprovada amb text transaccionat
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
30. (M1923/2809) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a presentar en els propers dos mesos una proposta de modificació del PGM
en el sentit i respectant la Sentència 4196/2021 del TSJC. Una proposta que no limiti ni
restringeixi els drets dels nostres ciutadans de tenir un pàrquing subterrani a prop de la seva
residència o local comercial o oficina.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 27 de l'ordre del dia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí, Benítez, Zañartu, Corbacho, Ramírez, Barceló, Bonet i
Sanz.
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i desfavorable de Barcelona en Comú,
Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana.
Rebutjada
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
31. (M1923/2799) Que el govern municipal es comprometi a garantir la futura connectivitat
ciclista dels entorns de la Plaça de les Glòries, incloent vies de pas ciclistes segures per als
vianants als eixos de Gran Via, Meridiana i Diagonal que creuaran el Parc, i d'una amplada
suficient, així com que el carril bici planificat al carrer Independència s'implementi mitjançant
l'amplitud mínima adient perquè esdevingui una via funcional i segura per als ciclistes.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Zañartu i Bonet.
Acceptat
32. (M1923/2798) Que el govern municipal es comprometi a prendre les mesures definitives
necessàries per tal de resoldre definitivament la situació de brutícia i abocament de residus
que es dona al carrer de l'Avançada, al barri del Bon pastor.
Intervenen els Srs.: Coronas i Badia.
Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
33. (M1923/2812) Que el Govern Municipal, abans d'executar el projecte de reforma de la Via
Laietana, elabori un estudi per avaluar l'impacte de les obres de reforma i la transformació
definitiva d'aquest carrer sobre el comerç, el mercat de Santa Caterina, els aparcaments i
l'activitat econòmica en general dels barris afectats com el Gòtic, la Ribera o la Barceloneta.
Un estudi que ha de recollir i analitzar detalladament l'impacte econòmic, medi ambiental i
del funcionament del trànsit.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 25 de l'ordre del dia.
Intervenen les Sres.: Vila i Sanz.
No acceptat
34. (M1923/2813) Instar el govern municipal a portar el projecte executiu de la reforma de
La Rambla abans de final d'any per a la seva aprovació definitiva, incloure una partida als
Pressupostos de l'exercici de 2022 i licitar les obres perquè aquestes s'hagin iniciat en la seva
primera fase abans del final del mandat municipal.
Tractat conjuntament amb el punt núm. 26 de l'ordre del dia.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Martí i Sanz.
Acceptat
Del Grup Municipal Partit Popular:
21
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
27 de desembre del 2021

CSV: d149-e64b-e23b-b9d3

35. (M1923/2815) Instar el Govern Municipal a convocar una reunió amb els grups de
l'oposició per tal de donar compte de les conclusions dels Informes aportats a la comissió
paritària constituïda per tractar sobre l'emplaçament definitiu de l'Hospital Clínic.
Intervenen el Sr. i la Sra.: Ramírez i Sanz.
Acceptat
De regidora no adscrita:
36. (M1923/2806) Instem el Govern Municipal a urbanitzar la part del Passeig Marítim situada
en Bac de Roda amb Selva de Mar, la qual part es troba al costat de la Ronda Litoral.
Intervenen les Sres.: Barceló i Sanz.
Acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
37. (M1923/2787) El Govern Municipal pensa retirar de la via pública els elements
d'urbanisme tàctic perillosos per als motoristes i substituir-los per d'altres que puguin exercir
el control de velocitat i la segregació del trànsit necessari, sense afectar la seguretat dels
usuaris dels vehicles de dos rodes?
Intervenen el Sr. i la Sra.: Corbacho i Sanz.
Es dóna per tractada
38. (M1923/2785) Pensa el Govern Municipal portar a aquesta Comissió, per a la seva
aprovació definitiva, el Pla de Mobilitat Urbana i, si és així, quan?
Intervenen el Sr. i la Sra.: Corbacho i Bonet.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
39. (M1923/2814) Quines actuacions té previstes el govern municipal al Parc del Castell de
l'Oreneta?
Intervenen els Srs.: Ramírez i Badia.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
40. (M1923/2810) L'anunci fet per l'alcaldessa sobre la instal·lació de molins de vent a
Collserola, compta amb el suport d'un informe d'impacte mediambiental? En quina informació
d'idoneïtat es fonamenta l'anunci?
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Intervenen els Srs.: Benítez i Badia.
Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
41. (M1923/2800) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme Infraestructures i Mobilitat, en data 21 de gener de 2020 amb el següent
contingut: (M1923/441) Que el Govern municipal es comprometi a convocar en el termini de
dos mesos el grup de treball de la Sagrada Família, per tal d'informar oportunament de la
situació i pugui respondre a les inquietuds veïnals que s'han anat produint per aquest temps
d'interrupció, i que s'acordi entre les parts un calendari de trobades amb la periodicitat que es
consideri més oportuna.
Intervenen les Sres. Baró i Sanz.
Es dóna per tractat
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19,36 h.
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