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presidència de la Ima. Sra. Regidora Janet Sanz Cid. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Eloi
Badia Casas, María Rosa Alarcón Montañés, Celestino Corbacho Chaves, Oscar Ramírez Lara,

secretari general i que certifica.

També hi assisteix el regidor, Im. Sr. Manuel Valls Galfetti.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Maria Buhigas i San José, Gemma Tarafa
Orpinell, Lucia Martín González, Laia Bonet Rull, David Escudé Rodríguez, Jordi Coronas i
Martorell, Eva Baró i Ramos, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis i Eva Parera Escrichs.

sala. Per això, demana a tothom que es quedi per garantir el bon funcionament de la sessió.

I)

II) Part Informativa

a)

següents:

de la facultat diriment en les Comissions del Consell Municipal.

(20190099) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 16 de setembre de 2019,

canina 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 67.213,08
euros (IVA inclòs).
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2020, i per un import de 72.375,00 euros (IVA inclòs).

(20190519) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 20 de setembre de 2019, que
adjudica a Group SL. Bac Engineering Consultancy el contracte relatiu al projecte constructiu de

als exercicis 2019-2020, i per un import de 18.137,90 euros (IVA inclòs).

allibera la quantitat de la despesa del contracte relatiu al servei de suport tècnic per a la gestió de

Cívics amb la resta de xarxes funcionals de la ciutat", per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 76.830,05 euros (IVA inclòs).

documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS, als estudis de la direcció de Model Urbà,
per als exercicis 2019-2020 i per un import de 37.569,19 euros (IVA inclòs).

adjudica a Carles Esquerra Julià el contracte relatiu al servei de suport en la definició de les
estratègies i reflexions necessàries en els projectes de transformació urbana per millorar la
qualitat de vida de les persones i afrontar els reptes de la societat contemporània promoguts per
la Direcció de Model Urbà-Prospectiva, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 39.930,00
euros (IVA inclòs).

allibera la quantitat de la despesa del contracte relatiu al servei de suport en la definició de les
estratègies i reflexions necessàries en els projectes de transformació urbana per millorar la
qualitat de vida de les persones i afrontar els reptes de la societat contemporània promoguts per

2019-2020, i per un import de 3.630,00 euros (IVA inclòs).

adjudica a UTE Calbeto-Vaic Aim Solutions el contracte relatiu al servei de suport tècnic per a la
gestió de la implantació del programa "Superilles de la ciutat de Barcelona integració de la xarxa

import de 218.680,93 euros (IVA inclòs).

documentació gràfica de suport en Microstation i QGIS, als estudis de la direcció de Model Urbà,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 5.990,81 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 19 de setembre de 2019
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partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 657.100,60

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

Tècnica dels Contractes de Manteniment de les Estructures Vials, els Espais Urbans Singulars i el
Mobiliari Urbà de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 19002835, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 659.169,21 euros (IVA inclòs) i un

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte;

Mobilitat.

qualificada de zona 20a/10 i de vial de la parcel·la situada al carrer Alcoi 11; promogut per

Acords de la Comissió de Govern de 26 de setembre de 2019

col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a esdeveniments organitzats a la
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
19002803, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 480.000,01 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus
unitaris i un valor estimat de 925.619,84 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades,
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
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Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

(19 SD 0092 PU) APROVAR definitivament la segona modificació del Projecte

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

aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 24 de novembre de 2010 i
modificat per primera vegada per acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de març de

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 el peu de dit edifici i

(BOPB) i en un dels diari de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest

Llei Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO

Infraestructures i Mobilitat.
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Mobilitat.

finca del carrer Major de Sarrià, 95, de Barcelona; promogut per Patricia Pujadas Masferrer;

Mobilitat.

(19g44) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Maria

atorgada el 20 de desembre de 2018, davant del Notari de Barcelona el Sr. Carlos Mateo Martínez
de Bartolomé, sota el número de Protocol de 3.465, en el sentit que justificadament i raonada,

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 i en un dels
diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres

Mobilitat.
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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 i en un dels diaris de més
difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats

Districte de Sant Martí a Barcelona que fou aprovat definitivament pel Plenari del Consell

aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del Pla de Millora

diaris de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE

aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 4 de novembre de 2015,

en un dels diaris de més circulació de la província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest

(20150002) ACORDAR la continuïtat del contracte 14004236-003 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 04.10.2019 fins al 31.12.2019 o fins a
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IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA

Infraestructures i Mobilitat.

(14gu70-04) DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat el 24 de juliol de

de 2019, en el qual es desestima la petició de percebre interessos de demora en la tramitació i

del carrer Arc del Teatre i 14, 16, 18, 20, 22 i 24 del carrer Lancaster aprovat definitivament el 3 de
novembre de 2016, i ferm en via administrativa, pels motius que justificadament i raonada,

reproduït. NOTIFICAR aquest acord a la persona recurrent. DONAR-NE compte a la Comissió

Metropolità de la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca, prevista actualment
pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, i substituir-la per la modalitat de

dels diaris de més difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots interessats afectats.

Catalunya, 61, 1r. 2a. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en
un diari dels de més circulació de la província. SOL·LICITAR al Departament de Territori i
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Mobilitat.

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació del usos admesos en planta
baixa de la parcel·la resultant 4b del Pla Especial de Reforma Interior de les zones de remodelació

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Subsector 6 PMU Llull-Pujades-Ponent 22@, que comprèn les finques situades als carrers Àlaba 64-
68; Pujades 102; Pujades 104 i Llull 89-91, de 5.196,81 m2 de superfície total, formalitzada per les
societats mercantils INVERMIK IMMOBLES SLU i VILA MORTE SL i els Srs. i Sres. Elisabeth Sabala
Abelló, Josep Oriol Sabala Abelló, Lluís Sabala Abelló, Mònica Sabala Abelló, Rosa Maria Sabala
Abelló, Mercè Sabala Raventós i Jorge Sabala Navarro; propietaris de finques la superfície de les
quals representa el 57,31% de la superfície total del Subsector 6 del Pla de Millora Urbana del

escriptura pública atorgada davant de la notària de Barcelona Sra. María de las Mercedes
Martínez Parra en data 8 de febrer de 2019, amb el número 227 del seu protocol. INDICAR a la

PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de
la província, i NOTIFICAR-LO individualment a les persones propietàries. DONAR-NE compte a la

al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió

assessorament en el seguiment i control de les actuacions durant el període 2016-2018 pel que fa
al protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres; al Comité de Mobilitat i a la
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ARQUITECTURA SLU, amb NIF B66186479, per un import total de 514.008,00 euros (IVA inclòs),

partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 128.502,00

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

(20190077D) ADJUDICAR el contracte núm. 19000459, que té per objecte el Servei de

amb mesures de contractació pública sostenible, a SACYR FACILITIES, S.A. amb NIF A83709873,
amb una baixa sobre el preu de sortida del 0,03%, de conformitat amb la proposta de valoració i

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part

Tous; promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor; EXPOSAR-LO al públic pel

Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)
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III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
b)

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou equipament
assistencial al solar del carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al barri de Sant Pere, Santa Caterina

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

la finca del carrer Mallorca 234; promogut per UNIQ M234 SL; amb les modificacions respecte al

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

(18PL16535) INCORPORAR les esmenes introduïdes al document de Text refós de la

definitiva de la Modificació puntual de PGM de 30 de juliol de 2019; modificacions a què fa

Barcelona per donar conformitat al Text refós.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables, tret del
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de

12 Club Natació Montjuic - Fundació Damm, promogut per Club Natació Montjuïc i Fundació
DAMM; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

Barcelona, promogut per la Fundació privada Collserola; amb les modificacions respecte al

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del passatge del Camí de Mas Sauró 3; promogut
per Miryam Pardo Margarit; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del Casal de Joves Prosperitat,

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables, tret del
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joves, sinó que es deu al fet que el planejament no es desenvolupa amb totes les seves

pugui desenvolupar en la seva totalitat i compleixi les funcions previstes inicialment.

protegits que hi ha al barri en relació amb altres barris de la ciutat i atès que al barri calen zones
verdes i equipaments, fa temps que es va arribar a un acord amb les entitats de la Prosperitat per
prioritzar el casal de joves i altres equipaments, com ara biblioteques. Per això, no creu que es

dotacional es podria replantejar utilitzant un altre espai que fos més convenient.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges dotacionals i

a aquest acord.

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

Frigo, inclòs al PERI 22@ del Sector Parc Central, illa delimitada per Bolívia, Bilbao, Perú i la zona
verda definida al pla de preservació del recinte de Can Ricart; promogut per Perú 84-102
Barcelona SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència

La Sra. SANZ enuncia la proposta i els grups presents expressen els seus vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.



CCM 6/19 Ecologia2 13/29

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
b)

Instal·lacions i Obres generat en relació amb les actuacions executades en la part de la finca de

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

generada per la concessió de la llicència, de 14 de juny de 2019 (exp. 03-2018LL34515) a la part

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

existent a la parcel·la del carrer Martorell i Peña número 7-9, emparades pel comunicat immediat
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beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, en conseqüència, de

BENJAMIN FRANKLIN, entitat identificada amb CIF G58203522, la bonificació del 65% sobre la

són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats

interessada, que ascendeix a 909,76 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una
bonificació de 591,34 euros, restant només obligada a pagar 318,42 euros per aquest concepte;

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

de demolició de les edificacions amb ús docent, existents a la parcel·la del carrer Martorell i Peña

2019CD04326), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen

redueix en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 1.083,15 euros, restant només
obligada a pagar 583,24 euros per aquest concepte; DONAR trasllat de la present resolució a

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

Travessera de Gràcia 53, emparades pel comunicat immediat de 17 de maig de 2019 (expedient
05-2019CI23912), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i
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LV201931055161449, que ascendeix en la seva integritat a 2.010,00 euros, es redueix en un 65%,
per la qual cosa resta només obligada a pagar 703,5 euros per aquest concepte; DONAR trasllat de

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

de rehabilitació de la façana exterior que dóna a la travessera de Gràcia, i de les façanes lateral i

Gràcia 53-65, emparades pel comunicat immediat de 18 de maig de 2016 (expedient 05-
2016CI22412), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen

CONCEDIR a la FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ, entitat identificada amb NIF G62411624, la

de referència resulta una quota de 410,21 euros, per la qual cosa procedeix iniciar les actuacions
corresponents en ordre a tramitar la devolució de 760,41 euros (65% de la quota abonada);

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA

2019; CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65% sobre
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equipament administratiu, cultural, docent i sanitari

corregit els dos errors que hi havia tant en aquest punt com en el 19.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA AMB MODIFICACIONS amb el redactat següent:

(07-2019CD22659)

2019; CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65%

equipament administratiu, cultural, docent i sanitari

es dóna per reproduït a efectes de motivació.

El Sr. RAMÍREZ posa de manifest que en aquest cas es va notificar a la mercantil que hi havia un

no el va complimentar correctament. Entén que és una llàstima que a vegades no hi hagi aquest

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA
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corregit els dos errors que hi havia tant en aquest punt com en el 17.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.
APROVADA AMB MODIFICACIONS amb el redactat següent:

(10-2017LL37674)

Proposicionsc)

V)

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

parcel·les públiques U5, U6 i U7 del sector 14 i la P16 del sector 10 de La Marina del Prat Vermell,
el govern municipal arribi a un acord amb el Consorci de la Zona Franca per tal de: 1. Aconseguir la

Franca no vengui més solars públics a la ciutat de Barcelona. 3. Que el govern municipal negociï la
cessió o compra dels solars que el Consorci de la Zona Franca no pretengui desenvolupar.

NO TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/175) La Comissió de Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al
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altres administracions.

NO TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

responsabilitat directa del Govern municipal, tot el que passa a una ciutat és responsabilitat, al
cap i a la fi, del govern de la ciutat. Afegeix que tampoc no vol imputar una responsabilitat directa

cap data.

el seu grup proposa que el Govern municipal insti Barcelona Sagrera Alta Velocitat a redactar el
projecte perquè es procedeixi a la seva aprovació, amb la participació que calgui, de tot el sector

estigui feta.

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la preocupació existent pels

Assenyala que, tal com diu la proposició, el concurs del 2017 va ser impugnat pels criteris que es

criteris de qualitat.
Entén que caldria posar en marxa amb urgència algun procediment per no deixar en via morta tot
aquest projecte i per tal que quan realment arribin les obres definitives de la Sagrera, tot estigui
enllestit. En concret, el seu grup considera molt adient que es doni impuls a la redacció del

possible.

necessitat històrica i cal accelerar tots els procediments perquè aquesta obra tan rellevant per al
territori conclogui al més aviat possible.

el 2017.
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Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició.

hi treballa des de fa molt de temps i pot estar relativament satisfet de com ha evolucionat el
projecte de les obres de la Sagrera en quatre anys. En aquest sentit, exposa que el Govern es va
trobar unes obres absolutament aturades des de feia quatre anys i va començar una negociació
primer amb la ministra Pastor, després amb el ministre De la Serna i ara amb el ministre Ábalos,
tres ministres diferents en quatre anys amb els quals ha aconseguit com a mínim que una sèrie

Adif durant els darrers anys de malversació de fons públics i de sobrecostos injustificats, i

obres comencessin a reactivar-se, i ha aconseguit que actualment es trobi en fase pràcticament

(BSAV), per accelerar la urbanització dels entorns, i va readquirir parcel·les que havien estat de

²

els criteris econòmics per sobre de criteris objectius i de la bona qualitat del projecte i per evitar

blocs, i vota a favor de la proposició.

El Sr. CORBACHO entén que en aquest cas no es tracta de fer un paper de govern-oposició i que

barri.

que serà un referent durant molts anys, el Govern estigui molt present tant en la redacció com en

la ciutat i amb el que pretén ser el nou equipament.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:
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termini de dos mesos un calendari per a destinar la Torre Garcini com a equipament per als veïns

El Sr. RAMÍREZ exposa els esdeveniments que han tingut lloc en relació amb la Torre Garcini, sobre
la qual la Comissió ha parlat en diverses ocasions des de fa molt de temps: al juny del 2014 la
Comissió va aprovar una modificació del PGM per a la conservació i el manteniment de la Torre

vinculat a una operació en la qual hi havia incloses altres finques com Montevideo, al districte de

urbanístiques. Tanmateix, es va obrir aquest procediment i es van donar esperances a Horta-
Guinardó per recuperar aquest equipament per al barri, i a la sessió del Plenari del febrer del 2016

assenyala que, malgrat les nombroses iniciatives i preguntes que ha presentat el seu grup des del

posada en marxa, tot ha quedat una mica aturat.

Per acabar, assenyala que el Govern ha fet una proposta de transacció en què demanava que es

aquesta transacció no ha estat acceptada. Explica que el seu grup podria acceptar una ampliació

calendari concret.

El Sr. CORBACHO expressa el vot favorable del seu grup, conscient de la necessitat del barri de

El Sr. VALLS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que no es pot perdre més temps en

seva gent gran, en una ciutat on aquests temes seran cada vegada més importants.

sobre aquesta peça de la ciutat durant molt de temps, per aconseguir que fos per al barri del

al més aviat possible la proposta del Grup del PP.

ubicar un equipament que doni resposta a les necessitats de la gent gran del barri, perquè fa
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En darrer lloc, explica que els grups del Govern no voten en contra de la proposició perquè

amb el compromís de continuar-hi treballant conjuntament.

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi i abstenció de Barcelona en
Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya.

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

Govern Municipal a:1. Incrementar en al menys un 50% el nombre màxim de llicències previst tant
per a bicicletes (free floating) com per a motos compartides (free floating). 2. Rebaixar en un 50%

que les llicències a atorgar, estacionaments tant per a bicicletes com per a motocicletes
elèctriques compartides. En el cas de les motocicletes compartides, aquests espais

El Sr. VALLS posa de manifest que hi ha un consens prou ampli que un dels factors més importants

contribuirà a reduir el trànsit i la contaminació. Observa, però, que les restriccions al trànsit

poc equitatives, sobretot quan afecten principalment persones amb rendes baixes, i, en aquest

aquestes alternatives, com poden ser els aparcaments dissuasius o la millora en la freqüència del
transport públic.
Assenyala que una bona fórmula de mobilitat per ajudar els ciutadans i donar-los opcions inclou
més i millor col·laboració amb els operadors de bici i de moto elèctrica compartida, una
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Subratlla que aquests operadors ofereixen una opció de mobilitat molt rellevant per a una ciutat
com Barcelona, amb unes 320.000 motos i ciclomotors, i que les motos i les bicis són una bona

motos elèctriques i compartides i 3.975 per a bicicletes, quantitats insuficients, tal com confirma
el sector. El seu grup considera que cal ser molt més ambiciós i actuar tenint en compte que un

ha estat suficient o no. Entén que seria en el moment de revisar la normativa, un any després de la
seva entrada en vigor, quan caldria determinar el nombre de bicicletes i de ciclomotors que hauria

El Sr. RAMÍREZ expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que, davant la prohibició que

una alternativa real per a la mobilitat a Barcelona, i els vehicles compartits poden ser una bona
eina per donar resposta a les necessitats dels ciutadans que hagin de deixar el vehicle a casa.

ciutat, gairebé un 40% no podran fer-ho a partir del gener del 2020, cosa que podria generar un
problema molt greu, ja que el transport públic no podria absorbir adequadament la demanda de
transport dels 120.000 vehicles de dues rodes que no podran circular.
Dit això, comenta que potser alguns punts de la proposició serien susceptibles de discussió, com
ara per què ha de ser un 50% i no un 40% o un 30%, i que caldria veure si és viable doblar el
nombre de llicències, però el seu grup, en qualsevol cas, considera que amb una rebaixa de

qual cosa entén que sí que es podria absorbir la mobilitat de la ciutat.

free floating, que ofereix més llibertat i un millor ús als
usuaris.

als ciutadans, especialment als que tenen vehicles contaminants, perquè durant unes hores al dia

Generalitat de Catalunya es comprometen a millorar el transport públic, amb la millora de la xarxa
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terme tres grans obres per fer-la més efectiva i més ràpida), entre altres mesures, algunes de les

A continuació, posa de manifest que Barcelona té un espai públic reduït (100 km2) i exposa que
sharing

Pacte per la mobilitat.

sharing de bicicletes i
de motocicletes que hi haurà al carrer, i com que el Govern considera que és millor posar-ho en

la proposició.
Per acabar, diu que 71,51 euros és una taxa justa i equiparable a la de la resta de ciutats, i que hi

projecte pilot amb bicicletes.

ciclomotors no podran transitar per la ciutat i comenta que, a parer seu, no té sentit esperar que

és millor anticipar-se als possibles problemes per intentar evitar que es produeixin.

sinó que caldria esperar que creixessin i es consolidessin per exigir una taxa més elevada.

Conclou que cal anticipar-se als grans canvis si es vol ser justos amb la gent que necessita aquest
tipus de mobilitat.

Votació favorable de Partit Popular i Barcelona pel Canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i
Partit dels Socialistes de Catalunya i abstenció de Ciutadans.

REBUTJADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

abordar la seva reforma durant aquest mandat.

NO TRACTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/177) Que el Govern Municipal creï un grup de treball amb grups municipals i

de la quarta i cinquena fase de la Nova Xarxa de Bus.

NO TRACTAT

(M1923/167) Que no es posposi més la remodelació de la Ronda de Sant Antoni i que

NO TRACTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/166) Que es reforci el servei de neteja de forma urgent al barri de la Trinitat

del barri.

manifestar a la síndica, Maria Assumpció Vilà, en una reunió celebrada el 17 de setembre, les
seves queixes en relació amb els problemes de neteja que tenen al barri. Concreta que els veïns

treball efectiu per part de la contracta al seu barri i menys operaris treballant a la seva zona; van
centrar el problema en la recollida nocturna de les escombraries i la manipulació dels conductors,

aquestes es trenquen i provoquen encara més brutícia i problemes (els conductors els diuen que
no poden recollir les escombraries i les bosses que es troben fora dels contenidors).

que enuncia, si bé és conscient que al març ja es va fer una campanya de sensibilització per

novembre del 20  18 es va fer una visita amb diverses associacions de veïns per identificar,

de contenidors.

problema de la neteja en novè lloc, i en el catorzè com a problema que els afecta directament,
molt per sota de la mitjana de la ciutat; el 86% dels enquestats aproven la neteja a Trinitat Vella,
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un 6,8, també per sobre de la mitjana de la ciutat.

que així ho perceben els veïns i les veïnes. En aquest sentit, afegeix que les queixes formals

Per acabar, indica que el Govern pren nota de les queixes transmeses a la síndica i continuarà
introduint millores en el servei, però no pot acceptar el prec perquè negaria els avenços fets en

relacionades amb la neteja, però insisteix que alguns veïns i algunes associacions veïnals
consideren, tal com van traslladar a la síndica fa poc, que els problemes de neteja persisteixen.

Afegeix que, si bé el prec demanava un reforç urgent del servei, deixa en mans del Govern

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

(M1923/160) Que el govern municipal inclogui una partida en el pròxim pressupost per
tal de bonificar al 100% el transport públic del joves entre 16 i 25 anys.

El Sr. VALLS formula el prec, relacionat amb la mobilitat dels més joves, que té un paper important
en el conjunt de la mobilitat urbana.

manifestacions.

(estudiants, treballadors que tot just inicien la seva carrera professional, etc.), que acostumen a
tenir rendes baixes.

La Sra. ALARCÓN expressa la convicció que a Barcelona «la lluita contra el canvi climàtic es diu

lluita i per la millora de la mobilitat.
Tot seguit, posa de manifest que ja existeix la mesura de pràctica gratuïtat en el transport públic
fins als 16 anys i en aquests moments, pel que fa a les mesures associades a les tarifes de

les persones que fan servir més el transport públic i que facin que aquestes persones tinguin un
millor preu per tal que puguin desplaçar-se millor.
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NO ACCEPTAT

(M1923/156) Que el Govern informi del número total de demandes presentades contra

El Sr. VALLS exposa que diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han

seva integritat, i ja a mitjan 2015 van començar a transcendir als mitjans de comunicació

conseqüència de la moratòria de suspensió cautelar de les concessions de llicències

Per això, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia.

facilitat en altres ocasions:

prèvia, es van presentar 34 recursos, tots són sentències desestimatòries i en queden molt pocs
pendents de sentència.

presentar 112 recursos, en els quals hi ha paritat de sentències estimatòries i desestimatòries, i

A continuació, observa que en aquests moments no es pot avaluar el risc patrimonial que

Per acabar, afirma que el Govern continuarà informant sobre totes aquestes qüestions i posa
èmfasi en el valor del PEUAT, que continua vigent, com a instrument per aconseguir equilibrar els
usos a la ciutat.

ES DONA PER TRACTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

comercial mitjana del servei de bus a la ciutat de Barcelona, tenint en compte la manca
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NO TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/151) Quins plans ha previst el Govern de la ciutat per fer front als problemes de

Emissions, i quines mesures econòmiques per donar suport a les persones afectades per aquesta
raó?

tràmit i cadascú hi farà les al·legacions que consideri oportunes abans de sotmetre-la a aprovació

característiques, que sempre tenen un efecte sobre determinats sectors.
Considera preocupant que el Govern no hagi previst cap mesura per compensar les persones que

instrument per poder guanyar-se la vida i totes les que no puguin canviar el cotxe o canviar la
modalitat de la seva mobilitat.

estarà al seu costat dins de les seves atribucions i els recursos disponibles.

La Sra. ALARCÓN confirma que el Govern municipal vol acompanyar els ciutadans en el compromís
que els està demanant pel que fa a la zona de baixes emissions i, per això, ja ha posat en marxa
alguna mesura de millora del transport públic, així com alguns ajuts per a vehicles elèctrics, i ella

definitiva, un acompanyament i proposar mesures per a col·lectius concrets.
Dit això, subratlla que la zona de baixes emissions no pot suposar un plan renove dels cotxes de la
ciutat, ja que la substitució del vehicle contaminant pel vehicle elèctric podria provocar un

mesures de mobilitat que facilitin que les persones facin servir altres modalitats de transport.
Reconeix, però, que algunes persones no ho podran fer, sobretot les vinculades a la distribució de

es dediquen a ensenyar a conduir camions i autobusos, per als quals es trobaran solucions.
Subratlla que, efectivament, el Govern vol estar al costat dels ciutadans.

El Sr. CORBACHO remarca que cal reduir la contaminació i explicita que la zona de baixes
emissions, que fa que els cotxes contaminants no puguin circular per la ciutat, té aquest objectiu.

adequat perquè la gent no tingui la necessitat de desplaçar-se fins a Barcelona amb el cotxe.
Conclou que la lluita contra el cotxe no tindrà èxit si no va acompanyada de les mesures adients.
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ES DONA PER TRACTADA

(M1923/178) Quins plans té previst el Govern de la ciutat per a desenvolupar el pacte
"Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible", i quines són les seves previsions?

El Sr. CORBACHO explicita que la pregunta es refereix al 22@, un projecte summament important

les noves tecnologies i avui a la quarta revolució industrial (intel·ligència artificial, robòtica, etc.).

del 22@ referits al Poblenou, però la revisió no es va dur a terme, entre altres motius, perquè no

professionals.

mostrar en desacord.

La Sra. SANZ respon que sí que es desenvoluparà el plantejament que va sorgir el 2018, que no és
un posicionament del Govern municipal ni de BC, com de vegades insinua el Grup de Cs, sinó que

entitats del territori).

perdurabilitat de gairebé vint anys, és bo per a la ciutat, sinó que el compromís és continuar

funcionat correctament.

precisament, són unes de les grans implicades en tot el projecte del pacte «Cap a un Poblenou
amb un 22@ més inclusiu i sostenible», un dels objectius del qual és incorporar al pla elements
tan indispensables com que hi hagi més habitatge perquè hi hagi més densitat de població, perquè
hi hagi teixit, perquè hi hagi vida, ja que actualment, quan les oficines es buiden, la zona queda
deserta. En aquest sentit, assenyala que una part del 22@ original incorporava el
desenvolupament comercial, però va desaparèixer perquè allà no hi ha vida, i si no hi ha vida, no
hi ha comerç.

no, sinó que simplement li ha preguntat si el Govern pensa desenvolupar i sotmetre a discussió la

No entén que la intervenció de la regidora hagi donat per fet que ell ja està en desacord amb el

La Sra. SANZ respon que ha dit clarament que sí que es desenvoluparà la proposta, i afegeix que el
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grups i per això ha contestat amb més qüestions de les que ell ha expressat aquí públicament.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

Paral·lel?

El Sr. RAMÍREZ formula la pregunta i posa de manifest que el 23 de novembre de 2018 es va
aprovar el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de diversos sòls i

Talia per a la seva futura adquisició i destinació a equipament públic. Observa, però, que quan es
va presentar aquest pla es va donar una informació no del tot correcta als veïns, ja que es va

calendari previst.
Per això, el seu grup vol saber quines són les intencions del Govern municipal, si vol iniciar

futur equipament.

Barcelona de la Generalitat de Catalunya que aprova definitivament aquesta modificació del Pla

Dit això, remarca que les intencions del Govern són clares, ja que el solar al qual fa referència la
pregunta és estratègic per a la ciutat atès que hi cap un equipament i habitatge dotacional, en un

Tot seguit, es compromet a presentar el calendari tan bon punt el tingui.

ES DONA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

La Sra. SANZ dona les gràcies a tothom i dona per finalitzada la sessió.
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