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Sessió de 18 de setembre de 2019

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 18 de

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, sota la presidència de la Ima. Sra. Regidora Maria
Buhigas i San José. 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, Oscar Ramírez Lara i Eva Parera

el Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per
delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Elsa Artadi Vila, regidora del Grup Municipal
de Junts per Catalunya, i Aurora López 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucia
Martín González, David Escudé Rodríguez, Joaquim Forn i Chiariello, i Jordi Coronas i
Martorell.

16.30 h.

La Sra. BUHIGAS 
Infraestructures i Mobilitat, que va ser creada per acord del Plenari del Consell

del Reglament orgànic municipal. 

expedient, el secretari en prendrà nota.

I)

II) Part Informativa

a)

resolucions següents:

adjudica a la Universitat Autònoma de Barcelona el contracte relatiu a la microxarxa

15.209,24 euros (IVA inclòs).
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expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la

per als exercicis 2019-2020, i per un import de 20.676,95 euros (IVA inclòs).

per als gossos del CAACB i altres centres col·laboradors i servei de passejadors/es de
gossos amb requeriments de comportament, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 201.639,20 euros (IVA inclòs).

(20170009) De la gerent municipal, de 27 de juny de 2019, que prorroga el contracte

Estrategia Momentumco, SL. per als exercicis 2019-2021, i per un import de
256.981,36 euros (IVA inclòs).

adjudica a RGA Roada, SCCL. el contracte relatiu a les activitats de compostatge als

import de 16.931,20 euros (IVA inclòs).

adjudica a Ricard ADan Milanes el contracte relatiu al servei de suport al programa de

Viver Tres Pins) a Ricard Adan Milanes, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
42.389,93 euros (IVA inclòs).

(20190153) De la gerent municipal, de 25 de juliol de 2019, que allibera la disposició
de la despesa del contracte relatiu a la contractació del servei de seguretat i control

un import de 17.963,70 euros (IVA inclòs).

Publiservei SL el contracte relatiu als elements publicitaris per al Projecte Europeu UIA:
Adaptant escoles al canvi climàtic a través del verd, blau i gris, per als exercicis 2019-
2020 i per un import de 7.677,45 euros (IVA inclòs).

aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu als serveis de coordinació
de seguretat i salut del contracte de manteniment de pavimentació, senyalització
vertical i horitzontal i del contracte de fabricació, col·locació i posterior retirada de la



CCM 5/19 Ecologia 3/47

2021, i per un import de 0,00 euros

Femarec, S.C.C.L., el contracte relatiu a la Gestió de la vaixella reutilitzable municipal,
lot 4, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 15.000,00 euros (IVA inclòs).

Fotoletra, S.A. el contracte relatiu a les Impressions per al Projecte Europeu UIA 03-
264 GBG_AS2C: Adaptant escoles al canvi climàtic a través del verd, blau i gris, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 7.759,73 euros (IVA inclòs)..

(20190500) Del gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de juliol de 2019,

import de 17.969,35 euros.

(20180326) Del gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, de 26 de juliol de 2019,

assistència tècnica al contracte de senyalització horitzontal, vertical, informativa
urbana i abalisament de seguretat viària 2019-2023 i al contracte de fabricació,
col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a la prohibició

de 0.00 euros.

(20170054) De la gerent municipal, de 25 de juliol de 2019, que prorroga el període del

exercicis 2019-2021, i per un import de 420.000,00 euros (IVA inclòs)

(20190153) De la gerent municipal, de 25 de juliol de 2019, que adjudica a Protección

de 325.246,19 euros (IVA inclòs)

(20190426) De la gerent municipal de 25 de juliol de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de

i per un import de 191.614,46 euros (IVA inclòs).

(20190078) De la gerent municipal, de 22 de juliol de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de

per un import de 56.098,52 euros (IVA inclòs).

(20190389) De la gerent municipal, de 16 de juliol de 2019, que modifica parcialment
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als exercicis 2019-2021, i per un import de 17.116,53 euros (IVA inclòs).

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la redacció del
projecte dels sistemes de telecomandament actuals existents a 23 recintes tècnics de
les Rondes de Barcelona, a la plataforma de gestió en temps real, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 141.003,65 euros (Iva inclòs).

(20190094) De la gerent municipal, de 12 de juliol de 2019, que allibera la disposició
de la despesa del contracte relatiu a la contractació dels Serveis de suport a la gestió

exercicis 2019-2021, i per un import de 61.404,99 euros (IVA inclòs).

(20190094) De la gerent municipal, de 12 de juliol de 2019, que adjudica a Selectiva
Catalunya Serveis Auxiliars, SL el contracte relatiu als serveis de suport a la gestió

de Barcelona, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 88.298,44 euros (IVA
inclòs)

(20190036) Del gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, de 12 de juliol de 2019,
que allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis de coordinació
de seguretat i salut del contracte de manteniment de pavimentació, senyalització
vertical i horitzontal i del contracte de fabricació, col·locació i posterior retirada de la

2021, i per un import de 24.940,10 euros (IVA inclòs)

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al

Microstations i QGIS, als estudis de la direcció de Model Urbà, per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 43.560,00 euros (IVA inclòs)

(20190036) Del gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, de 8 de juliol de 2019,
que adjudica a E3 Solinteg, S.L. el contracte relatiu als serveis de Coordinació de
seguretat i salut del contracte de manteniment de pavimentació, senyalització vertical
i horitzontal i del contracte de fabricació, col·locació i posterior retirada de la

2021, i per un import de 64.481,49 euros (Iva inclòs).

euros (IVA inclòs).
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adjudica a Arnia Serveis Tècnics, SL, el contracte relatiu al servei de resolució

de 44.528,00 euros (IVA inclòs).

reajustament de les anualitats del contracte relatiu al Subministrament i serveis

per un import de 0,00 euros

quantitat del contracte relatiu al servei de suport al programa de control de colònies

el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de
coordinació de seguretat i salut per al manteniment de les estructures vials i espais
urbans singulars i de mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2019-
2021, i per un import de 72.358,00 euros (IVA inclòs).

reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis de suport tècnic especialitzat i
de consultoria professional per portar a terme la implantació del sistema

Urbana, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 0,00 euros.

Acords de la Comissió de Govern de 26 de juny de 2019

qualitat de les prestacions de servei dels diferents contractes relacionats amb la neteja

Residus desenvolupats a la ciutat de Barcelona (2020-2021), amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19002472, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base
de licitació de 3.080.034,14 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 5.421.878,28 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la

seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de

Mobilitat.
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(20150002) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 14004236-002 que té per
objecte els serveis de subministrament, distribució i retirada de tanques en actes
públics a la ciutat de Barcelona (2015-2016) per un període comprès des del

Urbanisme i Mobilitat.

mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19000459,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 973.410,19 euros (IVA inclòs) i un valor estimat

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del

document amb el següent desglossament: pressupost net 804.471,23 euros i import

la ciutat de Barcelona durant el període 2019-2021, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 19002281, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació

en els següents lots:- LOT núm. 01, per un import de 6.425.419,95 euros IVA inclòs; -
LOT núm. 02, per un import de 5.524.709,20 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

Urbanisme i Mobilitat.



CCM 5/19 Ecologia 7/47

del Districte de Sant Martí (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal,
en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2019 i publicat als efectes de la seva

aquests efectes ES DONA per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del

de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR el

i Mobilitat.

Projecte de reparcel·lació de propietari únic, modalitat compensació bàsica, del

mercantil Pasaje Saladrigas, SL, com a titular de la única finca inclosa en el Polígon.

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més
circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels interessats.

Acords de la Comissió de Govern de 4 de juliol de 2019

Magòria i les parcel·les situades a Via Laietana, 2 i 8-10, Pau Claris, 158-160, Girona, 20

Comissió de Govern en sessió de data 24 de novembre de 2010 i modificat per primera
vegada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de març de 2017; la qual
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ubicada a la cantonada de la Gran Via i
Mossèn Amadeu Oller i, també, de la necessitat de resoldre el desnivell existent entre

façanes que donen a la urbanització de la zona verda, de conformitat amb els informes

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 podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Mobilitat.

Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon

Departament de Reparcel·lacions de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de

Pamplona, Pallars i Zamora, formulat per la Junta de Compensació constituïda a

definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics

terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament.

reparcel·lació, i en conseqüència la seva publicació i notificació personal als

Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la província,
i NOTIFICAR-LO individualment als interessats afectats. DONAR-NE compte a la
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del Pla de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per acord
de la Comissió de Govern de 19 de juliol de 2012 (publicat al BOP de 18/09/2012) en

PMU del sector entorn Sagrera, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de
30 de novembre de 2007 (publicat als efectes de la seva executivitat al BOP de

Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en un diari dels de més circulació de la província. COMUNICAR-HO a les
dependències interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió

Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2019

(20190239D) ADJUDICAR el contracte núm. 19001332, que té per objecte els Serveis

NIF B60759644 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda

més avantatjosa, pel preu total de 480.550,68 euros IVA inclòs, dels quals 397.149,32
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LCSP. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del

formalització, sempre i que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la

suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte el senyor Oriol Such Basiana.

Mobilitat.

(18G295) DESESTIMAR els recursos potestatius de reposició interposats pel Sr.
Francisco Ibañez Montoya, en nom i representació de les societats mercantils

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Pla de Millora Urbana
(modificat) del Subsector núm. 11 del Pla de Millora Urbana per a la Reforma Interior
del Sector Llull-Pujades (Ponent), pels motius que justificadament i raonada, figuren en

íntegrament reproduït. NOTIFICAR aquest acord als persones recurrents. DONAR-NE

Acords de la Comissió de Govern de 5 de setembre de 2019

(20144063 Lot 1) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 15001694-003 que
té per objecte Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions de regulació del
trànsit de la ciutat de Barcelona lot 1 per un període comprès des del dia 01.10.2019

"Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit i

mesures de contractació pública sostenible" en tràmit de licitació, per un import de

de 2.027.369,15 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que

formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la

Mobilitat.
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(20144063 Lot 2) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 15001695-002 que
té per objecte Serveis de manteniment i reparació de les instal·lacions de regulació del
trànsit de la ciutat de Barcelona lot 2 per un període comprès des del dia 01.10.2019

"Manteniment i reparació de les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit i

mesures de contractació pública sostenible" en tràmit de licitació, per un import

la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la

Mobilitat.

(20190239AN) ALLIBERAR la quantitat de 104.297,53 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 19001332 que té per objecte els Serveis de neteja

de la ciutat de Barcelona (2019-2021),amb mesures de contractació sostenible, el qual

definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el 24 de març de

pels veïns i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, presentat pel senyor Francisco Navarro

urbanística per a la urbanització del camí de la Gírgola. DONAR-NE compte a la

(19g274) APROVAR la constitució de l´Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional

delimitada pels carrers Pallars, Fluvià, Pujades i Bac de Roda, inclosa a la MPGPM per a
la renovació de les àrees industrials de Poblenou (Illa Índice), que comprèn les finques
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situades als carrers Fluvià 77 a 91, Pallars 330-334, Bac de Roda 66 a 72U i Pujades
309, de 9.921,92 m2 de superfície total, formalitzada per les societats mercantils
Explotación de Activos Urbanos Barcino SL, Horitzó i Mar SL, Inenga SL i Leukatrans SL,
les Sres. María Asensi Juan, Aurora Gomis Pastor i Carmen Rovira Guijarro, i pels Srs
Alberto i Eugenio Torregrosa Sogorb i Eugenio Rodríguez Fernández; propietaris de
finques la superfície de les quals representa amb escreix més del 25 % de la superfície

mitjançant escriptura pública atorgada davant la notària de Barcelona Sra. María de las
Mercedes Martínez Parra en data 11 d´abril de 2019, amb el número 647 del seu
protocol, ratificada per les Sres. María Asensi Juan, Aurora Gomis Pastor i Carmen
Rovira Guijarro, i pels Srs. Alberto i Eugenio Torregrosa Sogorb, mitjançant escriptura
autoritzada pel notari de San Vicente del Raspeig Sr. Francisco José Román Ayllón, en
data 25 d´abril de 2019 (núm. 744 del seu Protocol). INDICAR a la resta de les persones

Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un
diari dels de més circulació de la província, i NOTIFICAR-LO individualment a les

Infraestructures i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 12 de setembre de 2019

(20180594D) ADJUDICAR el contracte núm. 18004380, que té per objecte els Serveis
de distribució i retirada de tanques per a actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-
2021), amb mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació de data 18 de juliol de 2019

Contractes del Sector Públic núm. 190/2019 (Recurs N-2019-122) de 5 de juny de
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de la garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies

requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des

Alberto Moreno Álvarez. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR compte

Mesures de governa)
Informesb)
Compareixences Govern municipalc)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
b)

(18SD0170CO) ÚNIC.- APROVAR les modificacions a incloure en el Conveni de

competències per a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona (aprovat per acord

adjunt al present acord, les quals tenen per objecte afegir un paràgraf introductori en
la Clàusula sisena relativa al règim econòmic financer de la gestió del Port Olímpic i
assignar una nova funció a la "Comissió de seguiment vigilància i control" regulada en
la Clàusula dissetena i, ACCEPTAR la delegació de competències de conformitat amb

La Sra. SANZ 
Comissió , especialment a la nova
presidenta, i apel·la al bon funcionament de la Comissió.
Recorda que en el Plenari es va aprovar una proposta treballada amb la Conselleria de

moltes de les problemàtiques de convivència i de model que expressa un projecte
ideat als anys noranta i que ha quedat obsolet. Assenyala que en les darreres

convivència al Port Olímpic.

qüestió al conveni: la valoració dels beneficis en finalitzar la delegació de

Port Olímpic continuarà sent una infraestructura de titularitat de la Generalitat de
Catalunya. Manifesta que, per tal de donar resposta a aquesta petició del
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aprovar-la al més aviat possible per tal de començar a implementar el calendari previst
per a la transformació del Port Olímpic, que ja porta uns mesos de retard. Precisa que

tota la configuració de les concessions.

La Sra. BUHIGAS 
el seu moment i, a més, ha treballat en el Pla director del Port Olímpic. Afirma que, per

per insistir que el litoral de Barcelona necessita un impuls i una intensitat de treball
importants per desplegar, no només el conveni del Port Olímpic, sinó tot el Pla
estratègic dels espais del litoral de la ciutat.

El Sr. MARTÍ dona la benvinguda a la nova presidència en nom del Grup Municipal de
JxCat.

tots aquells aspectes que configuren el port i els seus usos. A més, recorda que ja van

la Generalitat i el Govern municipal, hi donarien suport.

en el Ple, volen reiterar el seu suport i la seva solidaritat respecte a dues qüestions que

Club Patí Vela Barcelona mantingués la seva ubicació i el seu servei actual com a
entitat sense ànim de lucre que dona un servei molt important a la ciutadania, i que,

federacions esportives nàutiques i no nàutiques. Opina que el Govern municipal i el

present i de futur en la futura gestió del Port Olímpic de Barcelona.

El Sr. CORBACHO dona la benvinguda a la presidenta i expressa la disposició del Grup
Municipal de Cs a col·laborar en tot allò que calgui per al bon funcionament de la
Comissió.

El Sr. RAMÍREZ afirma que des del Grup Municipal del PP se sumen a la benvinguda i
als agraïments a tots els membres de la Comissió pel seu bon funcionament.
Manifesta que van votar a favor del conveni de delegació de competències en el seu

que, de tota manera, valoren positivament el nou annex que presenta la Generalitat
per contribuir a la xarxa portuària de Catalunya i que en principi hi votaran
favorablement en el Ple.

La Sra. PARERA manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi faran una reserva de
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La Sra. SANZ manifesta que agraeix els vots favorables i entén les reserves de vot.
Assenyala que poden donar més explicacions als grups que necessitin aclariments i
que hi ha una comissió de seguiment en què els grups municipals poden fer un
seguiment de totes les actuacions i formar part del debat amb tots els actors implicats.
Explica que, a més, definiran un nou organigrama que permetrà treballar encara millor
aquesta governança conjunta, en la qual no només es fa un disseny a curt o a mitjà

infraestructura.
Afirma que hi ha temps per parlar dels projectes educatius i esportius amb totes les
entitats i que hi ha un compromís amb tot allò que ja funciona avui al territori, tot i
que també cal tenir en compte el lideratge de cadascuna de les àrees responsables. En

se pel que fa a la part esportiva i amb qui cal treballar tots aquests projectes.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Esquerra
Republicana i Junts per Catalunya, i reserva de vot de Ciutadans, Partit Popular i
Barcelona pel Canvi.

de la finca situada al carrer Mallorca 234 de Barcelona, promogut per UNIQ M234 S.L.,

continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del

promotors del Pla.

La Sra. LÓPEZ 
encara no ha estat sotmès al Consell de Districte, que és un tràmit preceptiu.

La Sra. PARERA agraeix la reunió prèvia que es va fer amb els grups municipals, en la
qual es va explicar aquest tema, i opina que seria positiu estendre aquest tipus de
reunions a totes les comissions del Consell Municipal.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
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Modificació del Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a la concreció

en els carrers Joan Güell i del Remei, promogut per la Fundació Sant Josep Oriol, atesa

ES DONA per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de

realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin,

NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.

La Sra. LÓPEZ explica que 
planejament per poder acabar de treballar alguns ajustos.

ERC volen aprofitar per
demanar al Govern que actuï com a mediador entre els veïns i la propietat.

el Govern faci de mediador entre la propietat i els veïns. A més, afirma que també
convindria accelerar les actuacions per resoldre aquest tema.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel Canvi, i reserva de vot
de Ciutadans.

Millora Urbana per a la transformació dels edificis industrials consolidats situats a les
parcel·les del carrer Bolívia 250 i 254; promogut per INMAY SL, atesa la petició

per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat

necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la

present acord als promotors del Pla.

La Sra. LÓPEZ explica que el promotor ha demanat la suspensió del pla per analitzar les

presentat.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
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material continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell
Municipal en sessió de 29 de març de 2019, relatiu al Pla de Millora Urbana del
Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV,

Direcció de Serveis de Planejament que ES DONA per reproduït a efectes de motivació.

La Sra. LÓPEZ explica que volen
relació a dos plànols que contenien informació diferent i amb relació a una alçada que
apareixia amb xifres discordants a la normativa i als plànols.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
b)

equipament docent-sanitari [Pediatric Cancer Centre Barcelona (PCCB)] a sòl qualificat

efectes pertinents.

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

i sis (6) locals comercials sense ús predeterminat, als terrenys situats a la Plaça de la

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data
31 de desembre de 2015 (exp. 01-2015LL33623) a la part amb protecció; atès que
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Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

(exp. 01-2016LL18836), per a la rehabilitació de la finca del carrer Palma de Sant Just

qualificat urbanísticament com a equipament.

Votació favorable del Govern municipal, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit

APROVADA

2018CD53693 en data de 18 de gener de 2019; CONCEDIR al BANC DE SANG I TEIXITS

executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

i complementàries de museu, botiga i tallers amb volumetria sobre rasant consistent
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incorporat al pressupost econòmic presentat; CONCEDIR a la Junta Constructora del
Temple Expiatori de la Sagrada Família, la bonificació del 65% sobre la quota de

com a activitat principal centre de culte, de titularitat de la Junta Constructora del

Llei de 50/2002, de 27 de desembre, de fundacions, entitats sense ànim de lucre

destinació del seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

pública (usos administratius), incloent rehabilitació de fonaments i planta soterrani ja

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 8 de

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

catalogada per a un equipament docent de dues línies (CEIP Anglesola) al número 40



CCM 5/19 Ecologia 20/47

millorar la gestió educativa i fer-la més propera a la ciutadania; i DONAR-NE trasllat a

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

Maquinista), als terrenys situats al carrer Ferran Junoy número 14 i de conformitat

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 11 de febrer de

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments

Salut. CONCEDIR al Servei Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de

212 de les NU del PGM i són promogudes per una entitat de caràcter públic. DONAR-
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Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

Doctor Trueta número 131, i que han estat objecte del comunicat 10-2018CD61763,
presentat el 3 de desembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

Construccions, Instal·lacions i Obres que té com a fet imposable la realització de les

Fiscal 2.1., és reuneixen tots els requisits necessaris per la seva concessió, en tant que

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

comunitat de propietaris del carrer Muntanya 101, representada pel senyor Ramón
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Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i abstenció del Partit Popular.
APROVADA

contracte 16002517-002 que té per objecte la Conservació del enllumenat públic

mateix document, amb el desglossament següent : un import (IVA inclòs) de 25.000,00

Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació.

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i abstenció del Partit Popular.
APROVADA

contracte 16002518-002 que té per objecte la Conservació del enllumenat públic
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formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i abstenció del Partit Popular.
APROVADA

contracte 16006080-003 que té per objecte el servei de manteniment de pavimentació

SORIGUÉ ACSA, amb NIF A85110294, per un import màxim de 650.000,00 euros (IVA

hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i abstenció del Partit Popular.
APROVADA

contracte 16006085-003 que té per objecte els serveis de manteniment de

CONSERV. PAVIMENTOS BARCELONA, amb NIF U87697967, per un import màxim de

termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Votació favorable del Govern municipal, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
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Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i abstenció del Partit Popular.
APROVADA

Proposicionsc)

V)

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

Aquest Fons ha de figurar ja en el Pressupost municipal de 2020. 2.- Que es destinin a
aquest fons les quantitats equivalents a la recaptació de tots els mecanismes fiscals

mecanismes fiscals dels que pugui participar, ja siguin metropolitans, nacionals,

La Sra. BUHIGAS indica que aquesta proposició es debatrà conjuntament amb una

Explica que hi ha diversos motius pels quals creuen que és important crear un fons al
qual es destinin nominalment tots els recursos generats per les eines de fiscalitat

que, més enllà dels plans, cal preveure els recursos materials necessaris per dur a
terme aquestes accions. Explica que, amb aquest fons, volen donar visibilitat a les
accions de lluita contra el xoc climàtic alhora que transmetre un clar missatge polític.

del Clima com a oficina responsable de la gestió del fons.

La Sra. ARTADI recorda que, des del Grup Municipal de JxCat, el mes de juny ja van
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una trobada al juliol amb aquest fi, però que es van trobar amb la sorpresa que la

que hi havia una emergència i, alhora, que aquesta es diferia. A més, afirma que no té
sentit fer només declaracions. Manifesta que per això pregunten quines accions
presentarà el Govern municipal per tal que Barcelona esdevingui una ciutat de «cinc
zeros», que és la nomenclatura que es fa servir a escala internacional per parlar de
zero energia contaminant, zero emissions de mobilitat, zero emissions dels edificis,

compromisos pel que fa a això, i poder-ne fer un seguiment i retre comptes a la
ciutadania.
Pregunta quin és el calendari previst pel que fa als cinc objectius enumerats, i com

París de cara al 2030.

El Sr. CORBACHO explica que es fa difícil no compartir el contingut de la proposició,
però que els preocupa que, més enllà de la bona voluntat, temes tan sensibles i
importants com aquest puguin acabar en no-res. Manifesta que, per tant, des del Grup
Municipal de Cs volen conèixer quins recursos econòmics hi haurà per dur a terme les
mesures que es plantegen.

El Sr. RAMÍREZ avança el vot favorable del Grup Municipal del PP i afirma que, amb
aquest vot, manifesten el seu compromís amb la millora de la qualitat ambiental de la
ciutat i amb la posada en marxa de les accions necessàries per actuar contra el xoc

econòmics pertinents per poder-los dur a terme i assolir els objectius.
Explica que estan a favor que les quantitats recaptades en els impostos creats amb una
finalitat de fiscalitat ambiental es destinin sempre a aquest àmbit i no es produeixin
desviacions cap a altres àrees o serveis. Precisa que, tot i així, no estan a favor de la
creació de nous tipus impositius o noves fórmules fiscals perquè consideren que la
pressió fiscal que pateix la ciutat de Barcelona ja és prou elevada per introduir nous
instruments per recaptar més impostos. 
En relació amb el segon punt de la proposició, assenyala que els recursos no són
il·limitats i que, per tant, consideren que avui es presenta una llista de preferències,

de medi ambient té també altres necessitats.

La Sra. PARERA manifesta que els fa
al peatge ecològic, que és quelcom que no comparteixen. Afirma que des del Grup
Municipal BxCanvi 

esperar a tenir aquest pla per poder estudiar el conjunt de mesures de transició

Conclou que votaran en contra de la proposició perquè intueixen que va dirigida a
imposar una nova taxa o a encarir el cost diari del que ja paguen els ciutadans. 
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El Sr. BADIA expressa el vot favorable del Govern. Destaca que Barcelona està
compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic des de fa molt de temps i que, per
tant, no comencen de zero. Recorda que, de fet, un dels documents més importants i

2018. Afirma que és un pla molt ambiciós, reconegut internacionalment, que conté
242 mesures, i que situa les fites, els indicadors, el diagnòstic i els objectius per assolir

noves propostes i nous projectes.

poden esmentar la zona de baixes emissions que entrarà en vigor al mes de gener, els

cobertura arbòria per tenir més ombra, i al treball en relació amb la pobresa
energètica. Pel que fa a això, recorda que han atès més de 67.000 persones i han
evitat més de 17.000 talls de subministrament.
Explica que, tanmateix, són conscients que tot això no és suficient en la situació actual

per anar més enllà del Pla Clima i introduir una dimensió de ciutat. Afirma que es

municipals.
Destaca que aquest espai de trobada no va néixer buit de contingut, atès que el mateix
juliol van anunciar mesures que es duran a terme abans de la declaració, com habilitar
un carril del carrer Aragó com a carril bus, eliminar un carril del carrer de Mallorca per

nous projectes de superilles, pacificar carrers com els de Rocafort i el passeig de Sant
Joan limitant la velocitat a 30 km/h, executar diverses actuacions en centres escolars,
aplicar mesures de fiscalitat verda, constituir la Taula Plàstic Zero i licitar 30 projectes
de generació fotovoltaica.

no sigui buida, tal com va passar amb la declaració que va fer la Generalitat, que
tornava a proposar horitzons i propostes de cara al futur. Explica que volen fer una
declaració que ja acumuli balanços i que, alhora, estableixi reptes. Afirma que aquesta

permetrà concretar el PAM.

Demana la complicitat dels grups per poder aprovar uns pressupostos que donin una
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però també projectes concrets.

La Sra. BUHIGAS recorda que els grups municipals de BC i del PSC fan les intervencions
conjuntament.

creuen que la proposta representi necessàriament un increment impositiu, sinó que la
filosofia de fons és afavorir aquells que actuïn a favor de la lluita contra el canvi

afirma que és evident que hi ha moltes intervencions transversals que poden incidir
positivament en la lluita contra el canvi climàtic, però que la intenció de la proposta és
que hi hagi una determinació clara en els pressupostos per poder tirar endavant els
plans i que el fons que plantegen pugui créixer i absorbir recursos que puguin venir de
diferents fonts.

La Sra. ARTADI manifesta que comparteixen plenament amb el Govern que la
declaració no ha de ser buida, però que si el Pla Clima hagués estat tan detallat i

per fer la declaració. Afirma que esperen que es marquin realment objectius precisos i

viscut el mateix al Parlament català, en el sentit que a vegades parla més del que fa o
no fa la Generalitat que de les seves actuacions.

humans i econòmics per avançar i que, per tant, votaran a favor de la proposició.

ho, ja que potser es podria avançar més a través de la negociació dels pressupostos.

farà un titular, però que en realitat no han avançat gens perquè no han parlat de
continguts.

quines accions duran a terme perquè puguin ser assolibles. Afirma que, un cop fet
això, aleshores sí que hauran de parlar del pressupost que sigui necessari segons els

marquen aquesta rigidesa quan el que haurien de fer primer és decidir com volen ser

teoria que els digui que els tributs que hi destinin siguin exactament aquells que
necessiten, i que creuen que el més probable és que siguin insuficients.
Manifesta que, de tota manera, votaran a favor de la proposició per seguir avançant
mentre no es disposi de pressupost, i que en la negociació dels pressupostos ja
corregiran tot allò que calgui i destinaran els recursos necessaris per fer que Barcelona
sigui capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic, amb mesures concretes i amb
objectius assolibles que puguin controlar i puguin explicar a la ciutadania. Explica que,
en general, creuen que és una mala pràctica trossejar el pressupost per la banda dels
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funciona, tal com han pogut comprovar a la pràctica, i que cal destinar els recursos que
calguin.

El Sr. CORBACHO manifesta que des del Grup Municipal de Cs votaran a favor de la
proposició, però que faran un seguiment de com es concreta. Remarca que aquest vot
favorable no prejutja la posició que puguin adoptar quan la moció es concreti i
respecte al pressupost. Afirma que correspon al Govern marcar les prioritats en el
pressupost i que, en tot cas, després ja valoraran si aquest pressupost mereix la seva
confiança. 

El Sr. RAMÍREZ assenyala que, tot i compartir els objectius generals del Pla Clima, els

El Sr. BADIA manifesta que el preocupa que e
pensar necessàriament en increments quan parlen de polítiques fiscals ambientals, i
que donarà alguns exemples per rebatre-ho.
Explica que la taxa de recollida selectiva de residus és necessària per al canvi de model
de la recollida selectiva cap a la individualització, de la mateixa manera que ho és

refereix també a la fiscalitat ambiental i a les millores del transport públic, com la
posada en marxa de la xarxa ortogonal i el reforç dels busos de barri. A més, assenyala

Catalunya, reactivar la línia 9 o fer la Sagrera.
Opina que transmetre la idea que els pressupostos no necessiten un increment

problema.

aquest fons és només un

bones intencions.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular, i desfavorable
de Barcelona pel Canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/75) La Comissió de Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
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Govern municipal a: Iniciar una ronda de contactes i negociacions amb el sector i amb

requisits fixats pel TSJC en el termini de sis mesos.

La Sra. BUHIGAS recorda que es va acordar tractar conjuntament les dues proposicions

El Sr. MARTÍ manifesta que, des del Grup Municipal de JxCat, presenten aquesta

sentències del Tribunal Superior de Justícia que el desnaturalitzen i que acaben donant
la raó, parcialment o totalment, a les persones físiques o jurídiques que han plantejat
contenciosos administratius.
Recorda que el 27 de gener del 2017, quan es va aprovar definitivament el PEUAT, el
seu grup no només hi va votar en contra, sinó que va advertir del que podia passar.
Explica que, com altres grups, van presentar al·legacions i esmenes en els terminis
corresponents, però que malauradament no van poder intervenir per canviar el rumb
del PEUAT, que al seu parer té un clar component ideològic. Assenyala que van dir que
aquest planejament presentava clares inconsistències jurídiques i tècniques i no tenia

afectats, que han presentat gairebé 40 contenciosos administratius. Recorda que ja
van advertir que els contenciosos administratius podrien acabar amb pronunciaments

als comptes municipals i per a les arques públiques en general.
Assenyala que el Grup Municipal del PSC, després de ser expulsat del Govern

redefinir alguns dels aspectes més problemàtics i que podien ser anul·lats pels
a,

tombat el PEUAT adduint manca de motivació i justificació suficient a la seva memòria.

actuacions previstes en les finances municipals. Afirma que aquestes sentències, tot i
no ser fermes, són molt contundents.
Manifesta que des del Grup Municipal de JxCat creuen que cal regular el sector i estan

zones de la ciutat. Afirma que, tanmateix, és evident que hi ha una sèrie de
deficiències tècniques i jurídiques i unes febleses en general que fan que el PEUAT
actual sigui inviable.

oportunitat per crear un nou instrument de planejament que sigui adequat des del
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punt de vista tècnic i jurídic. Opina que, a aquest efecte, es podrien aprofitar les parts
de les sentències que diuen com caldria refer el PEUAT.

expressar el Grup Municipal del PSC a la part final del darrer mandat respecte a la

posició per acabar de definir la seva. Afirma que no presenten una proposta tancada ni
centrada en un aspecte concret, sinó que demanen al Govern que faci allò que calgui
per tenir un nou instrument de planejament que sigui legal i que concordi amb els
continguts de les diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia.

El Sr. CORBACHO opina que el PEUAT va néixer ferit des de la seva aprovació. Afirma
que serà molt difícil que un pla amb 122 al·legacions i que ja comença a tenir moltes
sentències contràries es pugui desenvolupar amb els objectius que pretenia
inicialment. Explica que ara el Govern municipal pot guanyar temps recorrent les
sentències en cassació davant el Tribunal Suprem, però que això suposarà dos o tres

inversions per a hotels o equipaments turístics. A més, manifesta que, tot i no poder
anticipar què dirà un tribunal de cassació en última instància, serà molt difícil que

qualitat, ja que penalitza els hotelers que volen millorar els seus equipaments. Opina

turisme de més qualitat.
Assenyala que, a més de recórrer les sentències, el Govern es podria plantejar

nul·litat per part del Tribunal Superior de Justícia. Opina, però, que el que cal és revisar

fer des del principi; obrir també el màxim consens possible entre les diferents

de govern. Afirma que tot pla que no tingui una voluntat de permanència en el temps
de 15 o 20 anys és un pla que inicialment no és bo. Manifesta que des del Grup
Municipal de Cs demanen una revisió del PEUAT amb aquest objectiu, i que volen
participar en aquesta tasca amb un afany constructiu, per tal de mirar de fer entre tots
el pla que la ciutat necessita. 

La Sra. BUHIGAS afirma que són conscients que el PEUAT és un instrument i no pas la
solució definitiva al problema de pressió turística que pateix la ciutat sobre el parc

pressió, que té un nivell de concentració en determinades àrees de la ciutat que
resulta insostenible. Manifesta que, per tant, des del Grup Municipal 
continuaran defensant-lo.
Assenyala que les sentències sobre el PEUAT no són fermes i que, a més, hi ha hagut
tant sentències favorables com desfavorables. Afirma que, per tant, no creuen que es

o modificar-lo tal com demana el Grup Municipal de Cs. Opina que aquestes
sentències no han de generar precipitació ni un cert oportunisme, ja que en el procés
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del PEUAT es van fer modificacions que permeten que hi hagi millors habitacions

per garantir el manteniment del PEUAT, perquè el contrari serà nefast per a la ciutat.
Manifesta que vol aprofitar aquesta intervenció per remarcar la importància que tots
els grups municipals afrontin la substitució definitiva del Pla general metropolità
(PGM) en aquest mandat. Subratlla que, mentre que hi ha països on els plans generals

anys setanta.
Conclou que votaran en contra de les proposicions, i que és necessari que tots els
grups es conscienciïn que el tema principal és la substitució del PGM, per tal de poder

problemes de la ciutat del segle XXI.

El Sr. RAMÍREZ assenyala que el PEUAT ha generat molta controvèrsia jurídica i ha
comportat un gran nombre de demandes i de sentències, algunes de les quals són

article nul de ple dret el precepte que estableix reduir el nombre de places hoteleres

Manifesta que des del Grup Municipal del PP consideren que el PEUAT ha de deixar de
ser una arma contra el turisme per passar a ser una eina de gestió del turisme. Explica
que creuen que cal substituir la idea de decreixement turístic a la ciutat per la de
creixement turístic sostenible, perquè el turisme és un potent motor de creixement
econòmic per a la ciutat i crea molta ocupació. A més a més, afirma que, tal com ja van

presenta un recurs de cassació, el que farà és alimentar encara més la inseguretat
jurídica durant dos o tres anys, que és el que es trigarà a resoldre aquest recurs.
Recorda que el Grup Municipal del PP ja va advertir des del principi que el contingut
del PEUAT suposaria greus inconvenients per a la ciutat i crearia una situació

detriment de Barcelona.
Conclou que votaran a favor de les dues proposicions perquè consideren que el PEUAT

encara no és ferma, es faria un flac favor a la ciutat, als operadors, a la inversió i a la
seguretat jurídica allargant aquesta situació. 

La Sra. PARERA opina que la sentència del Tribunal Superior de Justícia és fruit de la

Govern respecte a determinats sectors, com el turisme o els grans grups hotelers.

però enquistar un problema de difícil solució.
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Manifesta que, des del Grup Municipal BxCanvi, creuen que és imperatiu replantejar el

poden valorar els resultats i aprofitar per dur a terme una tasca de més precisió, amb
una valoració districte per districte i una anàlisi més fina i més sectorial del que cal o
no cal fer. Assenyala que no totes les mesures del PEUAT eren negatives, però que ara
han quedat anul·lades.
Manifesta que cal tenir present que és difícil que el recurs de cassació prosperi, ja que
les causes per poder-lo presentar i que sigui acceptat i valorat positivament són molt
determinades. Afirma que molt probablement el recurs acabarà amb una sentència
definitiva que mantindrà la sentència actual i això comportarà unes indemnitzacions
milionàries que acabaran pagant els ciutadans. Opina que, per tant, seria millor
renunciar a presentar un recurs i començar a negociar amb el sector i els afectats el

amb la col·laboració del seu grup en cas que opti per aquest camí.

La Sra. BUHIGAS indica que els grups municipals de BC i del PSC intervenen
conjuntament.

La Sra. SANZ explica que algunes de les afirmacions que han fet els grups li han
recordat molts dels arguments constants que han anant sentint al llarg del temps. En
aquest sentit, opina que hi continua havent moltes imprecisions i poc rigor en alguns

ascada de sentències», com
ha fet el Sr. Martí, quan hi ha hagut unes deu o onze sentències i la meitat han estat

vots particulars en les sentències desfavorables.
Manifesta que són conscients que el PEUAT és un pla agosarat i pioner, i que, a més a

Amsterdam, amb les quals han treballat projectes molt semblants. A més, destaca que

permetés defensar els barris que viuen una situació crítica.
Explica que el planejament actual està absolutament desfasat i no serveix per

municipals que continuen fent veure que aquesta realitat no existeix. Remarca que

unes actuacions contundents que defensin que la ciutat és prioritàriament per viure-
hi. Afirma que això ha de ser compatible amb altres usos, però sense fer que

usos eren il·legals i que, per això, han fet també una actuació contundent respecte als
pisos turístics il·legals. 
Explica que mai no han deixat de parlar i treballar amb el sector, però que a la ciutat
no només mana el sector. Afirma que el sector pot dir la seva i és legítim que hi hagi
grups que vulguin representar les seves exigències, però que també ho és que el
Govern vulgui representar el sentit comú de la majoria de la ciutadania i, per tant,
treballi per aconseguir un equilibri entre interessos que a vegades són contraposats.
Manifesta que van fer una norma que van treballar molt i que ha permès tenir un

del Govern és seguir treballant per protegir els interessos de la ciutat i dels barris i per
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que representa el PEUAT.
Assenyala que, no obstant això, el PEUAT és un instrument, i que, per tant,
comparteixen que cal anar molt més enllà i replantejar les estructures històriques de
planejament i de planificació de les ciutats i de la ciutat metropolitana. En aquest
sentit, assegura a la Sra. Buhigas que continuaran defensant la necessitat de sacsejar al

anys de la seva vigència, que serà al gener del 2020, perquè ja sabien que caldria
adaptar el pla després de veure com funcionava. Explica que van plantejar alguns

veïns i veïnes com amb el mateix sector. A més, afirma que fa molts mesos que
treballen amb el sector per corregir algunes de les interpretacions del contingut del

dit mai. En aquest sentit, torna a demanar als grups que siguin rigorosos.
Insisteix que continuaran defensant els interessos de la ciutat i dels veïns i veïnes, i
expressa el vot en contra de les dues proposicions. 

treballat durant quatre anys, i ha demostrat la seva voluntat de millorar el PEUAT i
adaptar-lo a la realitat, intentant que hi hagués un equilibri perfecte entre una oferta
que no sempre és la que interessa a la ciutat i una seguretat jurídica que cal garantir

ha estat el Govern municipal, ja que un dels efectes no intencionats del PEUAT ha estat
garantir uns millors resultats econòmics per a alguns grups hotelers de la ciutat.
Reitera que, durant la campanya electoral, els màxims responsables del Grup

El Sr. CORBACHO manifesta que ja es veurà qui és rigorós quan es coneguin les
sentències definitives i es dictamini si hi ha una responsabilitat econòmica de

Retreu als membres del Govern que es queixin del PGM, quan formen part del Govern

urbanístic metropolità (PDU). Afirma que és evident que el PGM està caduc, però que
al PDU encara li falta molt de recorregut per ser aprovat definitivament, ja que ni tan

o equipaments que volen fer millores als seus establiments i que, per tant, això suposa
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Demana a la Sra. Sanz que no plantegi demagògicament que els grups que governen
estan a favor dels interessos generals de la població, mentre que altres grups
municipals defensen interessos privats. Afirma que, per experiència, pot dir que no és
incompatible defensar els interessos generals i, alhora, apostar per un

de fer la Sra. Sanz és reconèixer que el PEUAT té coses positives, però que no totes ho

direcció adequada.
Manifesta que entén que el Govern voti en contra de les dues proposicions perquè
això suposaria reconèixer el seu fracàs, però que està segur que haurà de modificar el
PEUAT, ja sigui per decisió política o bé del jutge.

El Sr. RAMÍREZ remarca que 
normativa que fos clara, senzilla de complir i ajustada a dret i que garantís la seguretat
jurídica de tots els operadors. Afirma, però, que el PEUAT no ho ha estat, tal com es

contenciosos administratius, que, de retruc, també patiran tots els ciutadans de
Barcelona.

presentar per a aquest mandat, ja que en aquest acord hi havia un punt que deia que
es revisaria el PEUAT. A més, recorda que en el seu dia ja hi havia informes jurídics que

cas de reforma integral.
Reitera el vot favorable del Grup Municipal del PP a les dues proposicions. Afirma que

patrimonial als empresaris i a la ciutat de Barcelona.

La Sra. PARERA precisa a la Sra. Sanz que el Grup Municipal BxCanvi no vol que el
sector privat mani sinó que col·labori, que és quelcom que no va succeir en la
tramitació del PEUAT. Explica que creuen que seria molt més productiu per a tots, tant

aquesta col·laboració que no pas recórrer a la imposició. Finalment expressa el vot
favorable del seu grup a les dues proposicions.

saltat el torn del seu grup i que, si ningú no hi té

Govern.
Manifesta que votaran en contra de les dues proposicions. Explica que no

el PEUAT sigui una arma contra el turisme, sinó que pretén afavorir una economia més
equilibrada dins la ciutat.

notori, i es pot trobar fàcilment. Explica que aquest acord parla de mantenir el PEUAT i
de desenvolupar totes aquelles revisions que estableix el mateix text per millorar-lo.
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Manifesta que segurament el grup del Sr. Martí i el seu no comparteixen què vol dir un

governar la ciutat. Afirma que fer un PEUAT millor no és obrir novament la «barra
lliure» a la ciutat i que cadascú faci el que vulgui, tal com es va fer amb el Pla especial
de Ciutat Vella gràcies a un pacte amb el Grup Municipal del PP.
Insisteix que el Govern sempre ha treballat per aconseguir un text equilibrat, recollint
propostes de totes bandes i escoltant tant el sector com els veïns. Destaca que es
tractava de capgirar una situació en què uns determinats interessos pesaven més que

Recorda que les sentències no són fermes i subratlla que totes diuen que era necessari
fer un pla especial per poder regular i contenir la pressió turística i la massificació que

Manifesta que, per tant, les sentències els donen molt marge per seguir treballant i
defensant el millor per a la ciutat, conscients que estan obrint camí en una qüestió que

complementàries. Assenyala que aquesta situació de precarietat encara perdura, ja

grups municipals per continuar desenvolupant tots aquests instruments i per defensar

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi, i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

REBUTJADA amb el redactat següent:

(M1923/75) La Comissió de Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a: Iniciar una ronda de contactes i negociacions amb el sector i

mesos.

Del Grup Municipal Ciutadans:

instar al Govern municipal a revisar immediatament el Pla Especial Urbanístic

lo i adequant-lo a la legalitat vigent, tal i com estableixen les diferents sentències del
TSJC.
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Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi, i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

generada, memòria econòmica (ingressos/despeses, balanç de situació, pèrdues i

El Sr. RAMÍREZ manifesta que des del Grup Municipal del PP demanen que es presenti

que no hi tenen cap inconvenient si en aquest espai poden debatre amb més detall i

Recorda que Barcelona Energia va començar a subministrar electricitat de manera
progressiva a edificis i equipaments municipals el 2018, i que a partir de 2019, en una
segona fase, també va començar a subministrar electricitat a habitatges. Assenyala
que aquesta empresa tenia com a objectiu donar servei a més de 3.900 punts i 19

20.000 habitatges de la ciutat.

de les seves magnituds i xifres. A més, remarca que un dels principals valors de la
comercialitzadora Barcelona Energia és la transparència quant a la informació sobre la

tarifa escollida. Afirma que, no obstant això, hi ha moltes llacunes pel que fa a la

distingint el usuaris particulars dels equipaments o edificis municipals; quines són les
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renovable comercialitzada, per tal de saber si realment és energia cent per cent verda i
si es tenen els certificats corresponents, i la memòria econòmica. Pel que fa a aquest
darrer aspecte, assenyala que, atès que la comercialitzadora està integrada dins del
balanç consolidat del grup TERSA, no poden conèixer si aquesta línia de negoci té
beneficis o és deficitària, o quins costos té. Precisa que volen conèixer els ingressos i
les despeses, el balanç de situació, les pèrdues i els guanys, i els impagats que hi ha en

fet algun tipus de programa per donar resposta a la pobresa energètica i als sectors
més vulnerables de la ciutadania.

La Sra. BUHIGAS afirma que d

Opina, però, que segurament seria més pertinent demanar aquesta informació tan

polítics municipals i metropolitans.

El Sr. MARTÍ assenyala que el Grup Municipal de JxCat ha presentat un prec sobre el
mateix tema i proposa que es tracti juntament amb aquest punt.

La Sra. BUHIGAS accepta la proposta.

El Sr. MARTÍ assenyala que el prec del Grup Municipal de JxCat té en essència el mateix
contingut que la proposició del Grup Municipal del PP. Explica que segurament
podrien tenir accés a la informació per altres vies, però que tenen ple dret com a

metropolitana, a conèixer aquestes dades.

la situació del balanç econòmic i el nombre de contractes formalitzats per Barcelona

Finalment, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. CORBACHO manifesta que, més enllà que aquesta informació es pugui conèixer

ha notícies a la premsa que diuen que els ecologistes i els veïns denuncien que
Barcelona Energia no és energia verda. Assenyala que altres informacions diuen que la
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votaran a favor de la proposició.

La Sra. PARERA manifesta que des del Grup Municipal BxCanvi entenen que el

tant, donen suport a la proposició.
Afirma que es va vendre Barcelona Energia com una solució màgica per no dependre
dels oligopolis, però que és la mateixa Endesa qui li subministra els certificats

tarifes no són més reduïdes, atès que no hi ha gaire marge per negociar-les ni abaixar-

tenir un percentatge determinat de clients privats.
Manifesta que, per tant, creuen que és indispensable saber quin és el cost-benefici

El Sr. BADIA afirma que el Govern està

funciona la companyia. Assenyala que, de tota manera, ara intentarà respondre a la

En primer lloc, remarca que ha de quedar molt clar que Barcelona Energia no genera

aquesta era una de les confusions que hi havia i que, en una sessió de la Comissió, van
dedicar una bona estona a aclarir que no podien integrar els àmbits de la distribució, la
generació i la comercialització, fins i tot per llei.

Mercats i de la Competència. Assenyala que els mateixos usuaris poden veure en el

renovables.
Respecte als certificats, explica que en tenen de propis, on només utilitzen els que

comprometre a vetllar perquè aquests certificats no provinguessin de la incineració.

certifica un 50%, però que Barcelona Energia ni tan sols fa servir aquests certificats.

45.000 euros, el va guanyar Endesa. Assenyala que, al mercat elèctric, hi ha una sèrie

licitar. Remarca, però, que cal tenir en compte que abans Endesa tenia un contracte de
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Respecte al balanç econòmic, informa que, en data de 31 de juliol del 2019, el resultat
global ascendeix a 385.000 euros positius. Explica que hi ha hagut uns ingressos de

per tant, el balanç és positiu. Assenyala que si haguessin seguit amb el contracte que

Barcelona Energia hauria estat aproximadament superior a 130.000 euros. Destaca
que una de les potencialitats de tenir un operador propi és que els permet tenir un
acord bilateral i treballar amb una tarifa fixa, cosa que dona molta seguretat a

Pel que fa als usuaris, informa que avui hi ha 5.500 contractes, 4.384 de municipals i
1.184 corresponents a clients domèstics. Precisa que el 90% dels usuaris se situen a

que correspon a la gent que té plaques solars, que és un dels sectors que més volen
impulsar.
Destaca que, per a una empresa que fa vuit mesos que es va posar en marxa, aquestes

perquè el marge que té en aquest sentit és molt petit, però que sí que pot ajustar
tarifes. Explica que la campanya per optimitzar potències va donar lloc a estalvis del

altra tarifa, un cop conegudes les corbes de consum, també pot aportar millores ha

les dues campanyes han aconseguit reduir el rebut en 120 euros anuals, que és una

signar el conveni de pobresa energètica amb la Generalitat. Destaca que Barcelona
Energia és una empresa pública amb els fons necessaris per aportar el 50% dels rebuts
i que no té persones amb deutes, de manera que encara no entenen per què no pot
tancar aquest conveni i demostrar que és possible complir una legislació tan
necessària com la Llei 24/2015.

El Sr. RAMÍREZ manifesta que agraeixen el vot favorable de tots els grups, així com la

per tractar aquest tema amb més detall i tranquil·litat. Explica que no qüestiona les
dades, però que voldrien conèixer amb més concreció totes les xifres i la seva

El Sr. MARTÍ manifesta que agraeixen la informació i que esperen poder continuar
aprofundint-hi en altres àmbits.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA
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Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/48) Que el govern municipal faciliti per escrit abans de la propera comissió, un

habitatge que està tenint lloc a la ciutat de Barcelona i que inclogui el nombre de
llicències donades, la seva ubicació, estimació de potencials locals susceptibles de

La Sra. BARÓ manifesta que la pressió per aconseguir nous habitatges a Barcelona

que evidencien una tendència creixent a demanar llicències que impliquen un canvi

Explica que presenten aquest prec per demanar al Govern municipal que treballi per

també, en la seguretat a la ciutat, tenint en compte la foscor i la solitud de carrers
sense comerços i buits de vida. Assenyala que aquesta situació es contradiria amb

baixes en despatxos, que actualment són a les primeres plantes i ocupen pisos que
haurien de recuperar la seva funció habitacional i residencial original.
Afirma que, en definitiva, creuen que la ciutat és un ecosistema on no es poden

que poden tenir. Explica que, amb aquest prec, volen evitar que passi el mateix que va

Afirma que, quan finalment tots van començar a despertar, ja era massa tard i ara van

com combatre el problema de la desertització comercial que pateixen alguns dels

compactes però sobretot diversos en usos.
Manifesta que en breu lliuraran als grups aquest informe, que mostra que les
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geogràfiques. A més a més, assenyala que des del Govern han estat revisant tota la
normativa existent en aquesta matèria per tal de determinar criteris tècnics i socials

treballen amb el Govern de la Generalitat i en el qual han incorporat la idea de
començar a treballar el tema dels locals buits i els baixos comercials i la seva possible
transformació.
Manifesta que, tot i la creixent pressió del sector, comparteixen plenament els riscos
que ha esmentat la Sra. Buhigas. Explica que la normativa, tot i ser molt genèrica, situa

que està segura que trobaran la complicitat dels grups per tirar endavant aquests
canvis i per preservar el comerç de proximitat en aquells barris que no tenen la
mateixa vitalitat que la resta de la ciutat.

La Sra. BARÓ 
ha esmentat la Sra. Sanz i poder-lo treballar per seguir de prop aquest tema.

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

comercialitzada, de la situació del balanç econòmic de Barcelona Energia i també del

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/60) Que el Govern municipal impulsi de forma urgent totes les mesures que

ne la corresponent partida pressupostària.

El Sr. CORBACHO 
desenvolupen persones provinents de Macosa respecte a la identificació de molts
edificis que tenen amiant.

va començar a ser objecte de desamiantatge. Afirma que això va ser molt ben rebut
per part dels veïns, però que ara els veïns estan fins i tot més preocupats que abans

primera fase de desamiantatge, és imprescindible acabar aquesta feina. Demana que
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aquest efecte.

El Sr. BADIA accepta el prec i assenyala que tot seguit explicarà el calendari previst per
dur a terme el que planteja.

degradat, corresponent als canelons i els falsos sostres, i que falta retirar el
fibrociment que hi ha a la teulada. Manifesta, però, que abans de procedir a aquesta

BIMSA ja està preparant la licitació del projecte executiu, que serà de consolidació

més cura en tot aquest procés.

desembre, tenir-lo aprovat i poder licitar les obres entre el maig i el juliol, i iniciar les
obres al setembre del 2020. Afirma que és un procés llarg, però que és important,

El Sr. CORBACHO demana que, sense posar en risc els elements estructurals ni la

en compte la sensibilitat que hi ha pel que fa a aquest tema.

El Sr. BADIA explica que a ell també li agradaria que tot fos més àgil, però que cal
seguir els tràmits administratius pertinents. Afirma que, tenint en compte que parlen

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/83) Que es convoqui de forma urgent el grup de treball específic de la moto
dins del Pacte per la mobilitat, per tal de presentar un Pla de seguretat viària i

El Sr. RAMÍREZ recorda que Barcelona és una de les ciutats europees amb més
motocicletes, amb 183 motocicletes per cada 1.000 habitants i prop de 300.000 en

víctimes mortals a la ciutat, de les quals 8 eren motoristes. Assenyala que el 2018 en
van ser 12, i el 2017, 7. Remarca que la tendència no es redueix i es manté una
accidentalitat de víctimes mortals del voltant del 58% pel que fa als vehicles de dues

involucrats en els accidents que tenen lloc a la ciutat. Explica que, a més a més, en els
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darrers anys ha augmentat el nombre de matriculacions de motocicletes de més de
125 centímetres cúbics.
Manifesta que consideren que, juntament amb els ciclistes i els vianants, els
motoristes són el col·lectiu més feble i més vulnerable quan es troben involucrats en

conscienciació per prevenir aquests accidents. En aquest sentit, demana que es treballi
amb el grup de treball específic de la motocicleta, que es va recuperar en el mandat
anterior a petició del Grup Municipal del PP, per presentar un pla de seguretat viària

La Sra. ALARCÓN manifesta que accepten el prec i que, per tant, es convocarà aquest
grup de treball al si del Pacte per la mobilitat.
Remarca que la seguretat viària és primordial per a la política de mobilitat i que totes
dues van lligades. Explica que el 2018 hi va haver un increment de la mortalitat en els

però, que no es poden conformar mentre hi hagi un sol mort i que, per tant, han de

Explica que en aquest mandat volen incidir molt en la seguretat viària, que és
primordial per a la mobilitat, i pacificar el trànsit a la ciutat. Destaca que actualment la
Guàrdia Urbana ja fa una tasca pedagògica molt important per posar ordre i
aconseguir una certa disciplina en les normes de circulació, però que cal insistir-hi més.
Afirma que segurament cal fer reformes en aquesta tasca pedagògica, però que també

Manifesta que és molt important disminuir la sinistralitat en el vehicle de dues rodes,
però que encara ho és més protegir els vianants, que és el col·lectiu més feble de tots i
el que surt més perjudicat dels accidents. Explica que, per això, estan elaborant dins el
Pacte per la mobilitat un pla local de seguretat viària que inclou mesures per a tots els

ES DONA PER TRACTAT.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/47) Quines mesures té previst prendre el govern municipal per tal de regular
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La Sra. BUHIGAS indica que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 34, que
aborda el mateix tema.

El Sr. ZAÑARTU manifesta que la pregunta que planteja el seu grup municipal parteix
de la premissa que, independentment de quina sigui la regulació final del sistema de

serà una realitat, ja siguin de titularitat privada o de lloguer.

dels vehicles de mobilitat privada, entenent la regulació no només des del punt de

urbanístiques pretén adoptar el Govern en general per a una millor convivència entre
els vehicles de mobilitat privada i altres vehicles com les bicicletes o els vianants.

El Sr. RAMÍREZ pregunta quin és el model del Govern municipal en relació amb la
regulació i el desplegament dels patinets elèctrics compartits a la ciutat de Barcelona.
Explica que, si bé els vehicles de mobilitat personal ja estan plenament regulats a

Explica que sembla que hi ha 25 operadors que volen treballar a la ciutat i que aquests

La Sra. ALARCÓN explica que 

no té les competències per regular els vehicles de mobilitat personal, ni pot articular

Trànsit (DGT) és qui ha de regular els vehicles de mobilitat personal i quines
característiques han de tenir per poder circular. Explica que, per les converses que

regulats.

normativa pionera que no té cap altra ciutat espanyola i que el que ara cal és fer-la
complir, malgrat les deficiències que pugui tenir, també per manca de legislació
vinculada.
Manifesta que en aquests moments hi ha 25 empreses que volen instal·lar el seu
negoci de patinets elèctrics a la ciutat, cosa que vol dir 10.000 patinets amb diferents
conductors. Assenyala que el nivell de seguretat i la perícia que té un conductor
habitual no és la mateixa que té un conductor que no ho és, i que sense regulació la
ciutat no pot aguantar 10.000 patinets, ja que el vianant quedaria absolutament
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municipal va voler arribar a un pacte amb el sector i es va reunir al juliol amb les 25
empreses, amb les quals es tornarà a reunir demà.
Explica que en la trobada del mes de juliol es va acordar que no es desplegarien

respectat aquest acord i que, per tant, la Guàrdia Urbana ha confiscat més de 100

Explica que demà començaran a treballar en la regulació i que segurament seguiran un

nombre màxim de llicències que la ciutat pugui suportar i fer un concurs públic.

El Sr. ZAÑARTU manifesta que està t

primer pas molt important, però que els preocupa el fet que gairebé no es compleix.
Afirma que és evident que cal fer més pedagogia i imposar més multes perquè es
compleixi, però que creuen que també pot ser que la infraestructura viària actual no
estigui adaptada. Manifesta que són conscients que hi ha hagut un gran augment de
carrils bici, però que pot ser que aquests carrils quedin obsolets, ja que molts són
bidireccionals i de poca amplada. A més, remarca que les bicicletes i els patinets
circulen a velocitats bastant diferents.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la informació que ha facilitat la regidora i li demana que, un cop

informació.

compliment de les ordenances. Demana, però, que es faci una mica de campanya per

Explica que comparteixen les observacions de la Sra. Alarcón sobre el model de negoci
i el desplegament del patinet a la ciutat, però que creuen que també cal tenir present
la importància dels vehicles de mobilitat personal per aconseguir una mobilitat més
sostenible a la ciutat.

La Sra. ALARCÓN reitera que 
tothom, però que el vianant és qui ha de tenir prioritat.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
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gener de 2020, per convertir Barcelona en la ciutat dels Cinc Zeros (Zero energia

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/80) Quines gestions realitzarà el govern municipal per instar la Generalitat a
reprendre les obres del tram central de les línies 9 i 10 del metro, i quin és el calendari
previst per completar les obres?

El Sr. CORBACHO recorda que l

alguns estudis deien que el 2020 portaria 130 milions de viatgers. Explica que ja fa un

reprendrien abans de finals del 2019, i que més recentment han dit que les obres
començarien el 2020.

Govern municipal, cal tenir en compte que tot allò que passa en una ciutat ha de

reprenguin les obres de la línia 9 del metro i quin és el calendari previst.

La Sra. SANZ afirma que està totalment 
competència del Govern municipal no significa que no sigui de la seva incumbència, i
que justament aquesta és una de les idees que motiva moltes de les seves actuacions.

Afirma que aquesta és una situació dramàtica per a la ciutat, en un context en què
duen a terme mesures contundents per afrontar un greu problema de contaminació

agafar un transport públic no contaminant i més just per a tothom.
Manifesta que el Govern municipal ha fet tot tipus de gestions perquè es reprenguin
les obres de la línia 9. Explica que han estat moltes vegades a les conselleries

finançament i que és molt important que es desactivin els bloquejos que hi pugui
haver. A més, destaca que hi ha un consens molt ampli per actuar en el tram central
inacabat de la línia 9 començant pel Besòs.
Explica que en el darrer mandat el Govern municipal va desbloquejar dues estacions
estratègiques als barris de la Marina per facilitar la reactivació de les obres, però que
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presentar una proposta de calendari durant els propers mesos, però que aquesta feina
no pertoca només al Govern de la ciutat. Explica que el que fa el Govern municipal és

infraestructures que els competeixen.
Afirma que és molt important resoldre definitivament aquest tema i recuperar la

pagant diners per tenir aquestes obres aturades.

El Sr. CORBACHO manifesta que està 
conseller de Política Territorial que deixi de fer anuncis propagandístics si no té la
certesa que el BEI li donarà ara el crèdit per finançar les obres. Pel que fa a això,

que la Sra. Sanz demani al conseller que doni una data fixa i concreta.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Partit Popular:

dels patinets elèctrics compartits?

ES DONA PER TRACTADA.

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 18.47 h.
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