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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, sessió
de 14 de juliol de 2020.

Aprovació de l'acta de la sessió de 16 de juny de 2020
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
8. (20210009A) Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de manteniment de les
instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona 2022-2024, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 20002317, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment restringit, amb un pressupost base de licitació de 56.340.000,00
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 84.537.190,09
euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Zona A: districtes 1, 2 i 3 per un import
de 17.389.923,70 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Zona B: districtes 4, 5, 6 i 7 per un import
de 17.881.863,61 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, Zona C, districtes 8, 9 i 10 per un import
de 21.068.212,70 euros IVA inclòs. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat,
amb pressupost net 46.561.983,47 euros i import de l'IVA de 9.778.016,53 euros; i amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent IVA inclòs: un import
de 15.200.000,00 euros per a cada any en els exercicis pressupostaris 2022, 2023 i 2024 a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502, un import d'1.580.000,00 euros per a cada
any en els exercicis pressupostaris 2022, 2023 i 2024 a l'aplicació pressupostària
D/22719/338.11 0502 i un import de 2.000.000,00 euros per a cada any en els exercicis
pressupostaris 2022, 2023 i 2024 a l'aplicació pressupostària D/611.36/165.11 0502,
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 en un exercici posterior a la seva autorització.
Facultar la Mesa de Contractació per què seleccioni els participants en el present procediment
restringit i els convidi simultàniament i per escrit, a presentar les seves proposicions
tècniques i econòmiques en un termini no inferior a 60 dies naturals, a comptar des del dia
següent al de la tramesa de la invitació escrita. Declarar la improcedència de la revisió de
preus d'acord amb l'establert al PCAP.
9. (03-2015LL28838) Declarar les obres consistents en la rehabilitació i ampliació d'edifici
catalogat C i remunta d'una planta per a ubicar-hi 4 habitatges, ubicades a carrer Melcior de
Palau 84-86, d'aquesta ciutat, d'especial interès, i concedir a MP Barcelona Investments, S.L.,
d'acord amb els informes que consten a l'expedient, la bonificació del 35% sobre la quota de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència
d'obres majors 03-2015LL28838 el 21 de maig de 2015, per a les obres de referència, atès
que s'ajusta a allò establert a l'article 7è apartat primer de l'Ordenança fiscal 2.1, reguladora
de l'ICIO, en tant que es tracta d'obres destinades a conservació i manteniment sobre un
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edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció C, segons Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català. Donar-ne trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als
efectes pertinents.
10. (08-2019LL35464) Declarar les obres consistents en la construcció d'edifici d'obra nova
per a un centre ocupacional per a l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i
funcional, ubicades a carrer Ramon Albó, 75I, d'aquesta ciutat, d'especial interès. Concedir a
Grup de Serveis Iniciativa Social, SCCL, la bonificació del 65% sobre la quota de l'impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència d'obres
majors 08-2019LL35464 el 8 d'octubre de 2019, per a les obres de referència, donat que
s'ajusta a allò establert a l'article 7è apartat primer de l'Ordenança fiscal 2.1, reguladora de
l'ICIO, en tant que les obres s'executen en un equipament comunitari dels contemplats a
l'article 212 de les NU del PGM i són promogudes per una entitat sens ànim de lucre. Donarne trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
11. (20PL16789) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació de PGM per a la creació d'un equipament i la catalogació de
l'Antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d'Orsà núm. 31-33, d'iniciativa municipal;
exposar-la al públic pel termini d'un mes i sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva
aprovació provisional.
Districte de Sant Martí
12. (10BC 2019/138) Aprovar el Projecte Modificat del Projecte Refós dels túnels viaris a la
plaça de les Glòries, entre el carrer Castillejos i la rambla del Poblenou. Separata d'obra civil
Lot 2, 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 de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de
BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests
efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix
contractista, ascendeix a 18.279.444,47 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de
sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari
(15.241.432,21 euros IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades (3.038.012,26
euros IVA inclòs), consistents, a grans trets, en la millora del terreny del front d'excavació del
pas inferior, la incorporació de topalls, la modificació del sistema de sosteniment lateral així
com la millora del sistema d'impermeabilització i que representa el 19,93% d'increment sobre
el contracte signat per l'adjudicatari; aprovar el Projecte de reforç de la volta del túnel de
rodalies R3 i R4 en la plaça de les Glòries, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic
de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA,
Informe Tècnic del Projecte (ITP) emès pels responsables de l'espai públic afectats (REPs) i
l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista,
ascendeix a 2.265.091,71 euros, el 21% d'IVA inclòs, consistent, a grans trets, en l'execució
de les actuacions estructurals addicionals d'obra civil necessàries per al reforç de la volta
existent de l'actual túnel de Rodalies, línies R3 i R4, a realitzar des de l'interior del propi túnel
de Renfe i que representa un 2,36% d'increment i el 7,45% d'increment acumulat sobre
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l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte (PEC); quedant
ambdós imports, el del Projecte Modificat i el del Projecte de Reforç, continguts en el
Pressupost pel Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió
d'Ecologia Urbana i Mobilitat en sessió del dia 17 de gener de 2018 (149.267.647,78 euros el
21% d'IVA); i publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en
un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament de Barcelona.
Part d'Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
13. (M1923/1042) Que Govern municipal realitzi, abans de final d'any i de manera coordinada
amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un Pla director d'equipaments de suport, amb
l'objectiu de dotar a la ciutat d'espais flexibles necessaris que millorin la seva capacitat de
resposta i resiliència davant de les eventuals emergències i crisis futures. I que, si s'escau, es
puguin incorporar al PDU i a l'Estratègia de resiliència de la ciutat.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
14. (M1923/1020) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al
govern municipal a considerar el transport de mercaderies un dels eixos principals del nou Pla
de Mobilitat Urbana (PMU), que hauria de recollir, com a mínim, els següents aspectes: Ampliació de les zones de càrrega i descàrrega fent una gestió més eficient de les places
d'aparcament subterrànies i fora de calçada. - Afavorir diligentment la transició elèctrica i cap
a l'hidrogen de flotes. - Creació de micro plataformes logístiques de proximitat, tenint en
compte les dinàmiques comercials de la ciutat. - Creació d'una xarxa de punts de recollida de
mercaderies, conjuntament amb les entitats del comerç de proximitat referents. - Definició
del nou ús logístic dels aparcaments públics i privats de la ciutat. - Planificació de la càrrega i
descàrrega nocturna. - Distribució d'última milla en mitjans de transport més sostenibles. Convocar als grups municipals i als actors del transport de mercaderies i la logística del Pacte
per la Mobilitat per desenvolupar aquestes línies de treball.
Del Grup Municipal Ciutadans:
15. (M1923/1023) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a realitzar, abans de l'inici del pròxim curs escolar 2020-2021, el
desamiantat total de l'edifici confrontant a l'escola Llacuna, al Poblenou, donant compliment
al compromís adoptat en aquesta Comissió al mes de setembre de 2019.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
17. (M1923/1037) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat: Insta el
Govern Municipal a elaborar un pla i implementar-lo per obrir i donar ús al màxim nombre
d'equipaments públics el mes d'agost, sempre i quan la situació epidemiològica ho permeti i
amb les màximes garanties sanitàries, per fomentar el retrobament social de la gent gran i
perquè les persones grans puguin gaudir d'espais d'esbarjo i cultura aclimatats durant aquest
període, tot obrint el major nombre de centres cívics, centres de dia, biblioteques,
instal·lacions esportives i públiques, distribuïts convenientment per districtes
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