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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE NOVEMBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió extraordinària 9 d'octubre de 2019

Sessió ordinària 22 d'octubre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

Informesc)

Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/236) Que comparegui el responsable del Govern municipal en la matèria, per
conèixer quin és el seu posicionament en vers a la situació actual i quin és el model de
reglamentació/ordenança  per  l’ús  futur  del  patinet  compartit.  També  és  important
saber quines són les directrius que disposa la Guàrdia Urbana amb relació a la
circulació dels patinets (compartits i privats) per voreres i plataformes úniques.  

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

Districte de Gràcia

2. – (18PL16648)  APROVAR provisionalment,  de  conformitat  amb l’article  66.3  de  la  Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit
discontinu dels sòls situats al passatge Mariner 12 (jardins de Caterina Albert) i
passatge  Llavallol,  16  (jardins  de  la  Sedeta),  districte  de  Gràcia,  d’iniciativa  municipal;
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes
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de  motivació  s’incorpora  a  aquest  acord;  i  TRAMETRE  l’expedient  a  la  Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Martí

3. – (18PL16595) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers
Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar, promogut per Praedium Global
Invest SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de
conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de
les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació
s'incorporen a aquest acord.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

4. – (2016005M Lot 1) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins el
31.12.2021, el contracte 16002516-003 que té per objecte la conservació de les
instal·lacions d'enllumenat públic (2016-2019) Lot 1, adjudicat a l'empresa Citelum
Iberica SA, amb NIF A59087361, per un import total d'11.583.282,46 euros (IVA inclòs),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. MODIFICAR, a
l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, l'esmentat contracte per un import
màxim de 40.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per
un import d'11.623.282,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 660.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 660.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511 0502; un
import (IVA inclòs) de 170.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0603; un import (IVA inclòs) de 90.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0602; un import (IVA inclòs) de 150.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0601; un
import (IVA inclòs) de 176.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 955.580,44
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0603; un import (IVA inclòs) d'1.018.595,64 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0602; un
import (IVA inclòs) de 862.440,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0601; un import (IVA inclòs) d'1.728.225,03
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
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D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 170.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0603; un
import (IVA inclòs) de 90.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0602; un import (IVA inclòs) de 150.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0601; un import (IVA inclòs) de 176.800,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un
import (IVA inclòs) de 955.580,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0603; un import (IVA inclòs) d'1.018.595,64
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0602; un import (IVA inclòs) de 862.440,12 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0601; un
import (IVA inclòs) d'1.728.225,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. FIXAR en 1.652,89
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

5. – (20160005M Lot 2)  PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2020
fins al 31 de desembre de 2021 el contracte 16002517-003, que té per objecte
Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic (2016-2019) Lot 2, adjudicat a
l'empresa UTE Rubatec-Urbalux Ellumenat BCN, amb NIF U66791211, per un import
total d'11.761.242,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP,
l'esmentat contracte per un import màxim de 160.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import d'11.921.242,40 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 720.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 720.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511
0502; un import (IVA inclòs) de 160.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0607; un import (IVA inclòs) de
140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0606; un import (IVA inclòs) de 55.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0605; un
import (IVA inclòs) de 75.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0604; un import (IVA inclòs) de 16.640,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) de 955.912,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0607; un
import (IVA inclòs) de 675.516,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0606; un import (IVA inclòs) de 872.892,29
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0605; un import (IVA inclòs) de 631.395,11 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0604; un
import (IVA inclòs) d'1.658.264,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 160.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0607; un import (IVA inclòs) de 140.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0606; un
import (IVA inclòs) de 55.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0605; un import (IVA inclòs) de 75.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0604; un import (IVA inclòs) de 16.640,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un
import (IVA inclòs) de 955.912,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0607; un import (IVA inclòs) de 675.516,47
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0606; un import (IVA inclòs) de 872.892,29 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0605; un
import (IVA inclòs) de 631.395,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0604; un import (IVA inclòs) d'1.658.264,66
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. FIXAR en 6.611,57 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

6. – (20160005M Lot 3)  PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2020
fins al 31 de desembre de 2021, el contracte 16002518-003 que té per objecte la
conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic (2016-2019) Lot 3, adjudicat a
l'empresa Imesapi, SA, amb NIF A28010478, per un import total de 14.055.475,16
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient.  MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLSCSP,
l'esmentat contracte per un import màxim de 20.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta a l'expedient.  AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 14.075.475,16 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 620.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/61136/16511 0502; un import (IVA inclòs) de 620.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/61136/16511
0502; un import (IVA inclòs) de 2.479.068,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502; un import (IVA inclòs) de
178.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0610; un import (IVA inclòs) de 159.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0609; un
import (IVA inclòs) de 225.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0608; un import (IVA inclòs) de 14.560,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0502; un import (IVA inclòs) d'1.693.083,29 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0610; un
import (IVA inclòs) de 746.260,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0609; un import (IVA inclòs) de 922.764,52
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0608; un import (IVA inclòs) de 178.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0610; un
import (IVA inclòs) de 159.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0609; un import (IVA inclòs) de 225.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33811 0608; un import (IVA inclòs) de 14.560,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33811 0502; un
import (IVA inclòs) d'1.693.083,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0610; un import (IVA inclòs) de 746.260,89
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22716/16511 0609; un import (IVA inclòs) de 922.764,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0608; un
import (IVA inclòs) de 2.479.068,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22716/16511 0502, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual.  FIXAR en 826,45
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que comparegui a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

Districte de Ciutat Vella

7. – (01-2015LL05286)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres consistents en operacions de rehabilitació que exigeix la finca, col·locació
d’ascensor  i  nova  escala,  implantació  i  desenvolupament  en  les  plantes  1ª  i  2ª  d’un
ateneu de fabricació, creació i innovació, sense incidència en la part de la finca
ocupada  per  l’establiment  emblemàtic  situat  a  la  planta  baixa,  a  la  finca  ubicada  al
carrer Montcada 22, atès que es tracta d’un edifici urbanísticament protegit (nivell de
protecció C, d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la
Ciutat de Barcelona i  amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català)  i,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1.  per  a  l’any  2015.  CONCEDIR  a
Itaca Team, SL, representada per Jose Luis Cisneros, una bonificació del 35% sobre la
quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  meritada  per  la  llicència
d'obres atorgada per la regidora del Districte el 7 d'agost de 2015 (núm. d'expedient
01-2015LL05286)  per  a  realització  de  les  obres  en  un  edifici  catalogat  d’interès  local
amb  nivell  de  protecció  C  al  carrer  Montcada  22,  atès  que  s’ajusta  a  l’establert  a
l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la
seva  quantia.  D’aquesta  manera,  la  quota  de  l’Impost  sobre  instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 8.207,50 euros, es redueix en un 35%, la qual
cosa representa una bonificació de 2.872,62 euros, quedant només obligat a pagar
5.334,88  euros  per  aquest  concepte.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
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8. – (01-2015LL27824)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres  consistents  en  la  rehabilitació  de  l’edifici  entre  mitgeres,  divisió  de  les  entitats
de l’habitatge, rehabilitació del vestíbul de la planta baixa, restauració del pati interior
de  ventilació  i  la  instal·lació  d’un  ascensor,  suprimint  les  barres  arquitectòniques  i
millorant les condicions d’accessibilitat, en un edifici catalogat al Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic, Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona amb nivell de protecció C, al
carrer  Junta  de  Comerç  25  i,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  Fiscal  2.1  per  a  l’any
2015, CONCEDIR a Junta 25 SL, representada pel Sr. Miquel Guiu, una bonificació del
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la
llicència d'obres atorgada per la regidora del Districte el 16 d'octubre de 2015 (exp.
núm. 01-2015LL27824) per a la realització de les obres en un edifici catalogat d'interès
local  amb nivell de protecció C, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1
de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia.
D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que
ascendeix a 47.487,12 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una
bonificació de 16.620,49 euros, quedant només obligat a pagar 30.866,63 euros per
aquest  concepte.  Atès  que  l’interessat  ja  va  abonar  4.770,97  euros,  només
correspondria  l’ingrés  de  26.095,66  euros.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

9. – (01-2017LL42961)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres a realitzar consistents en la restauració de la façana principal, intervenció
puntual  en  la  galeria  de  la  façana  posterior  i  substitució  de  la  claraboia  de  l’escala
comunitària,  a  la  finca  ubicada  a  Via  Laietana  57,  que  es  traca  d’un  edifici  de
qualificació urbanística 12b i urbanísticament protegit (nivell de protecció B segons Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb
l’Ordenança  Fiscal  2.1.  per  a  l’any  2017;  CONCEDIR  a  la  Comunitat  de  Propietaris  de
Via Laietana 57, representada pel Sr. Guillem Montejano Freixinet, una bonificació del
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres meritada per la
llicència d'obres atorgada per la regidora de Districte el 30 d'abril de 2018 (exp. núm.
01-2017LL42961)  per  la  realització  de  les  obres  en  un  edifici  catalogat  d’interès  local
amb  nivell  de  protecció  C,  a  Via  Laietana  57,  atès  que  s’ajusta  a  l’establert  a  l’article
7è.1.B3  de  l’esmentada  Ordenança,  en  relació  a  l’aplicació  de  la  bonificació  i  la  seva
quantia;  D’aquesta  manera,  la  quota  de  l’Impost  sobre  instal·lacions,  construccions  i
obres que ascendeix a 4.757,00 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa
una bonificació de 1.664,94 euros, quedant només obligat a pagar 3.092,06 euros per
aquest concepte. Atès que consta liquidació per l’import de 4.757,00 euros, correspon
la  devolució  de 1.664,94 euros.  DONAR-NE TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda
als efectes pertinents.

10. – (01-2017LL28046)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres a realitzar consistents en la restauració de les dues façanes principals a vial d’un
edifici en cantonada amb qualificació urbanística 12c, dins del PERI BA 189 i
urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del  patrimoni  cultural  català)  (identificador  1315)  i,  de  conformitat  amb  l’Ordenança
Fiscal 2.1. per a l’any 2017. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de Sant Pere Més
Baix 94, representada pel Sr. Ignacio Pibernat Planas, una bonificació del 35% sobre la
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quota  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  meritada  per  la  llicència
d'obres atorgada per la Regidora del Districte el 27 de setembre de 2017 (exp. núm. 01-
2017LL28046)  per  a  la  realització  de  les  obres  en  un  edifici  catalogat  d’interès  local
amb nivell de protecció C, al carrer Sèquia 13, atès que s’ajusta a l’establert a l’article
7è.1.B3  de  l’esmentada  Ordenança,  en  relació  a  l’aplicació  de  la  bonificació  i  la  seva
quantia.  D’aquesta  manera  la  quota  de  l’Impost  sobre  instal·lacions,  construccions  i
obres que ascendeix a 3.203,15 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa
una bonificació de 1.121,10 euros, quedant només obligat a pagar 2.082,05 euros per
aquest  concepte.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  efectes
pertinents.

11. – (01-2018CD18696)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  públic  i  utilitat  municipal  de  les
obres a realitzar consistents en el reforç estructural de les oficines sense ús de la
planta  principal  de  la  finca  ubicada  a  Via  Laietana  23,  atès  que  es  traca  d’un  edifici
urbanísticament protegit (nivell de protecció C segons Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català) i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any
2018. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de Via Laietana 23, representada pel Sr.
Vicente  Ferreruela  Legua,  una  bonificació  del  35%  sobre  la  quota  de  l’Impost  de
construccions, instal·lacions i obres meritada pel comunicat diferit de 13 de maig de
2018 amb número 01-2018CD18696 per a la realització de les obres en un edifici
catalogat d’interès local amb nivell de protecció C, a Via Laietana 23, atès que s’ajusta
a l’establert a l’article 7è.1.B3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la
bonificació  i  la  seva  quantia.  D’aquesta  manera  la  quota  de  l’Impost  sobre
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 6.818,31 euros, es redueix en un
35%, la qual cosa representa una bonificació de 2.386,41 euros, quedant només
obligat  a  pagar  4.431,90  euros per  aquest  concepte.  DONAR-NE TRASLLAT a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de l'Eixample

12. – (02-2019CD15997) ACORDAR la  declaració d’especial  interès i  utilitat  municipal  de les
obres  de  reforma  interior  en  locals  consistents  en  la  reforma  interior  de  l’escola
ubicada  a  l’edifici  situat  al  l’adreça  del  carrer  Casp  25,  emparades  per  l’admissió  del
Comunicat  d’Obres  02-2019CD15997  de  30  d’abril  de  2019;  CONCEDIR  a  la  Fundació
Jesuïtes  Educació  (G-62.411.624)  la  bonificació  del  65% sobre la  quota de l’Impost  de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada en relació a les obres indicades, donat
que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta
d’unes  obres  d’interès  i  utilitat  municipal,  destinades  a  equipament  comunitari,
executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat sense
ànim  de  lucre;  NOTIFICAR  a  l’interessat  i  DONAR-NE  trasllat  a  L’Institut  Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents

Districte de Nou Barris

13. – (08-2018CI58894)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 26,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
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finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 26 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 19 de novembre de 2018 (exp. 08-2018CI58894), per a la referida obra,
donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de  l’esmentada  Ordenança;  i
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

14. – (08-2016LL35042)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per Via Assistencial Fundació Privada, per a la rehabilitació amb
reforma  i  ampliació  d’un  edifici  per  a  equipament  existent  i  redistribuir  els  espais
parroquials  ja  existents en l’edifici  original,  i  situar un Servei  d’Acollida Residencial  en
la part ampliada, amb emplaçament al carrer Viladrosa, 90-94, de conformitat amb
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal de 29 de desembre
de 2015; i CONCEDIR a Via Assistencial Fundació Privada, amb NIF núm. G64935620, la
bonificació del  65% de la quota de l’impost sobre construccions,  instal·lacions i  obres,
meritada  en  relació  a  la  llicència  d’obres  majors  08-2016LL35042,  atorgada  el  25  de
juliol de 2017 per la Regidora del Districte de Nou barris per les obres esmentades,
atès que es reuneixen les condicions que estableixen els articles 7.1 i 7.6 de
l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de  l’impost  referit;  i  DONAR-NE  TRASLLAT  a
l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

15. – (08-2018CI58908)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 22,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 22 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 19 de novembre de 2018 (exp. 08-2018CI58908), per a la referida obra,
donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de  l’esmentada  Ordenança;  i
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

16. – (08-2018CI16511)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 14,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 14 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el  6 d’abril  2018 (exp.  08-2018CI16511),  per a la  referida obra,  donat que
s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de  l’esmentada  Ordenança;  i  DONAR-NE
TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.
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17. – (08-2018CI58916)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 20,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 20 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada en data 19 de novembre de 2018 (expedient 08-2018CI58916), per a la
referida  obra,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de  l’esmentada
Ordenança;  i  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  oportuns
efectes.

18. – (08-2018CI58528)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 30,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 30 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 16 de novembre de 2018 (exp. 08-2018CI58528), per a la referida obra,
donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de  l’esmentada  Ordenança;  i
DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

19. – (08-2018CI16522)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 16,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 16 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16522),  per  a  la  referida
obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança;
i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

20. – (08-2018CI16525)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 18,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 18 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16525),  per  a  la  referida
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obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança;
i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

21. – (08-2018CI16530)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 32,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 32, la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  el  6  d’abril  de  2018  (exp.  08-2018CI16530),  per  a  la  referida  obra,  donat
que s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de l’esmentada Ordenança;  i  DONAR-
NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

22. – (08-2018CI16533)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 34,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 34 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16533),  per  a  la  referida
obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança;
i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

23. – (08-2018CI16534)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 36,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 36 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  el  6  d’abril  de  2018  (exp.  08-2018CI16534),  per  a  la  referida  obra,  donat
que s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de l’esmentada Ordenança;  i  DONAR-
NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

24. – (08-2018CI16535)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 38,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 38, la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
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presentada  en  data  6  d’abril  de  2018  (expedient  08-2018CI16535),  per  a  la  referida
obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança;
i DONAR-NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

25. – (08-2018CI58884)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 28,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 28, la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada  el  6  d’abril  de  2018  (exp.  08-2018CI58884),  per  a  la  referida  obra,  donat
que s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de l’esmentada Ordenança;  i  DONAR-
NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

26. – (08-2018CI14888)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 12,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 12, la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada el 27 de març de 2018 (exp. 08-2018CI14888), per a la referida obra, donat
que s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de l’esmentada Ordenança;  i  DONAR-
NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns efectes.

27. – (08-2018CI58902)  ACORDAR  la  declaració  d’interès  especial  i  utilitat  municipal  de  les
obres realitzades per la Comunitat de Propietaris del carrer Federico García Lorca, 24,
consistents  en  rehabilitació  estructural  i  millora  de  l’aïllament  tèrmic,  realitzades  a  la
finca  esmentada,  de  conformitat  amb  l’Ordenança  fiscal  núm.  2.1,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR a la Comunitat de
Propietaris del carrer Federico García Lorca, 24 la bonificació del 90% de la quota de
l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  meritada  per  la  comunicació
presentada en data 19 de novembre de 2018 (expedient 08-2018CI58902), per a la
referida  obra,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7.1.A3.b)  de  l’esmentada
Ordenança;  i  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut  Municipal  d’Hisenda  als  oportuns
efectes.

Districte de Sant Martí

28. – (10BC 2019/114) APROVAR el Projecte Modificat del projecte Refós dels túnels viaris a
la plaça de les Glòries, entre el carrer Castillejos i la rambla del Poblenou, separata
d’obra  civil  Lot  3,  d'iniciativa  municipal,  a  l'empara  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord
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amb  l'Informe  Tècnic  de  la  Direcció  d’Obra,  Informe  Tècnic  de  la  Direcció  Tècnica
d’Infraestructures  de  BIMSA  i  l’Informe  Jurídic  de  BIMSA,  que  figuren  a  l'expedient
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el
cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 11.182.055,35 euros, el 21%
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa
ofertada  per  l’adjudicatari  (9.322.239,68  euros,  21%  IVA  inclòs)  i  l’import  de  les
modificacions proposades (1.859.815,67 euros, 21% IVA inclòs), consistents a grans
trets en: la modificació de la millora del terreny del front d'excavació del pas inferior,
incorporació de topalls, modificació del sistema de sosteniment lateral, millora del
sistema d'impermeabilització i reforç de la volta del túnel del metro de la Línia 1 i que
representen  el  19,95  %  d’increment  sobre  el  contracte  signat  per  l’adjudicatari  i  de
l’1,93%  d’increment  sobre  l’import  màxim  de  modificació  sobre  el  Pressupost
d’Execució  per  Contracte  (PEC)  del  Projecte  Refós  (96.152.010,55  euros  IVA  inclòs)
contingut  dins  el  Pressupost  per  al  Coneixement  de  l’Administració  (PCA)  aprovat
definitivament per la Comissió d'Ecologia Urbana i Mobilitat en sessió del dia 17 de
gener de 2018 (149.267.647,78 euros, IVA inclòs); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

29. – (M1923/223) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, acorda,
que havent quedat deixat en suspens el termini de presentació d'ofertes de la  licitació
per la venta de les  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 cessió d'aquestes parcel·les i construir
habitatge públic de lloguer. 2. Que el Consorci de la Zona 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.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

30. – (M1923/244) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta al
Govern municipal a treballar conjuntament amb el Gremi de Restauració, els Amics de
la  Rambla,  l’Associació  de  Venedors  de  Premsa  de  La  Rambla  i  d’altres  entitats,  la
definició  d’un  disseny  consensuat  de  l’avantprojecte  de  La  Rambla  i  les  potencials
modificacions del Pla Especial  d’Ordenació de La Rambla, per tal  d’iniciar el  més aviat
possible els treballs de reforma.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

31. – (M1923/243) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat Insta el
Govern municipal a presentar un estudi, en el termini màxim de sis mesos, de la
viabilitat de la implementació del sistema de reutilització d'envasos així com de les
modificacions legislatives necessàries a realitzar per a la seva implementació a la ciutat
de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

32. – (M1923/233)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme  i  Mobilitat  acorda  instar  el  Govern
Municipal a presentar, en el termini de 3 mesos, el calendari previst per dotar totes les
inversions del Pla Director per la Presó Model de Barcelona.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

33. – (M1923/245)  La  Comissió  d’Ecologia  ,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  el
Govern municipal a implementar a Barcelona un sistema de cotxes elèctrics i
compartits, amb la col·laboració de les empreses del sector.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

34. – (M1923/224) Que el govern municipal estableixi un calendari d'execució real de la
reforma de la Rambla i la doti del pressupost necessari en el Pla d'Inversions
Municipal  per tal de abordar la seva reforma durant aquest mandat.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

35. – (M1923/237)  Establir,  amb  caràcter  d’urgència,  de  manera  científica  i  utilitzant  als
Departaments Universitaris més solvents en la matèria, models quantitatius predictius
que mesurin l’efectivitat real sobre la producció d’emissions del protocol d’aplicació de
les mesures restrictives de trànsit aplicables a les zones de baixes emissions (ZBE).

Del Grup Municipal Partit Popular:

36. – (M1923/234)  Instar  el  Govern  municipal  a  elaborar  un  pla  d’actuació  urgent  per  a  la
pavimentació de la via pública que es troba en mal estat així com la restauració de tot
el mobiliari urbà malmès com a conseqüència dels aldarulls violents, crema de
contenidors, i altres fets succeïts durant el passat mes.

37. – (M1923/248)  Instar  el  Govern  municipal  a  redactar  un  pla  d’actuació  urbanístic  per
millorar  la  zona  de  la  Verneda  Industrial  –  Torrent  de  l’Estadella,  per  consolidar  i
reactivar el teixit industrial en aquesta zona de la ciutat.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

38. – (M1923/254) Que el govern municipal conclogui i presenti de manera immediata el
projecte de Pla d’Usos anunciat  per a la  zona de l’Eixample afectada per la  moratòria
vigent.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

39. – (M1923/225)  Quina  és  l’opinió  del  govern  municipal  en  relació  a  l’evolució  de  la
velocitat comercial mitjana del servei de bus a la ciutat de Barcelona, tenint en compte
la manca d’efectivitat de la mesura de govern de millora de la qualitat i  explotació de
la infraestructura de transport públic en superfície presentada l’any 2017?

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

40. – (M1923/232)  Quin  és  el  nombre  d’accidents  a  les  voreres,  plataformes  úniques,
passos de vianants  entre vianants i vehicles de mobilitat personal bicicletes incloses, 
produïts a la ciutat de Barcelona durant els darrers 4 anys?  Fóra important disposar
de la informació segregada per anys i per lloc de l’accident i també quines són les fonts
d’informació per comprovar la seva fiabilitat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

41. – (M1923/242) Quina és la previsió de finançament de les obres dels dipòsits pluvials a
la zona de Poble Sec i quan es posaran en funcionament?

42. – (M1923/239) Quines actuacions durà a terme el Govern municipal per regular l'ús del
cotxe compartit a la ciutat de Barcelona, com a alternativa de mobilitat sostenible, a
partir de l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

43. – (M1923/251) De quines dades espacials i de quina cartografia temàtica disposa ara
l'Ajuntament  per  articular  una  resposta  a  l’emergència  climàtica?  Amb  quina
periodicitat s’actualitzen? Hi ha informació sobre el  nivell  d’incertesa i  fiabilitat de les
dades?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


