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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE GENER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 10 de desembre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/469) Que comparegui el responsable polític de la comercialitzadora pública
d’energia  elèctrica  “Barcelona  Energia”  per  explicar  fins  a  data  d’avui  l’evolució  de
Barcelona  Energia  .  -Detallant  el  número  d’abonats  aconseguits.  -  Exposant  la 
tipologia de les  tarifes contractades i un anàlisi comparatiu amb la resta de
comercialitzadores. - Especificant quin és l’origen de les fonts energètiques renovables
comercialitzades.  -  Inventariant  la  quantitat  d’energia  renovable  generada.  -
Presentant una memòria econòmica (ingressos/despeses, balanç de situació, pèrdues i
guanys, impagats...), - Quantificant lesa ajudes al subministrament bàsic garantit. Tot
des de l’inici de l’activitat i segregat temporalment per mesos.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (20190001) RESTAR assabentats de la modificació dels membres de la Mesa de
Contractació del contracte de Serveis de Recollida de Residus Municipals i neteja de
l’espai públic de la Ciutat de Barcelona (2019-2027), que consten a la clàusula 56.2 dels
plecs  reguladors  del  mateix,  degut  als  canvis  produïts  en  l’organigrama municipal  per
la celebració de les eleccions municipals de juny del 2019 i com a conseqüència els
membres actuals de la Mesa son: el Secretari General, Sr. Jordi Cases; el/la
funcionari/a  designat/da  pel  Secretari  General;  l’Interventor  general,  Sr.  Antonio
Muñoz;  el/la  funcionari/a  designat/da  per  l’Interventor  general;  la  Gerent  Municipal,
Sra. Sara Berbel;  la Gerent de Ciutat Vella, Sra. Iolanda Hernández; la Gerent de l’Àrea
d’Ecologia Urbana, Sra. Gemma Arau; el Gerent de Medi Ambient i  Serveis Urbans, Sr.
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Frederic Ximeno; el Director de Neteja i Gestió de Residus, Sr. Carles Vàzquez; el Cap
del departament de Gestió de Residus, Sr. Josep Jurado; la Directora de Coordinació
Econòmica  d’Ecologia  Urbana,  Sra.  Anna  Cardellach  i  el  Cap  del  Departament
d’Administració  d’Ecologia  Urbana,  Sr.  Eduardo  Cuscó.  EXCLOURE  les  ofertes
presentades  per  les  empreses  que  es  proposen  a  l’Acta  de  la  Mesa  de  Contractació
celebrada el dia 17 de gener de 2020 a l’efecte i que s’adjunta. La proposta d’exclusió
afecta les empreses següents, pels lots que s’indica: UTE INTGRA, LOT 1 (Zona Centre);
UTE INTGRA, LOT 4 (Zona Est); URBASER, SA, LOT 3 (Zona Nord); CESPA, LOT 1 (Zona
Centre); ASCAN-RUBAU, LOT 2 (Zona Oest), i ASCAN-RUBAU, LOT 3 (Zona Nord).
PUBLICAR aquest acord al Perfil del Contractant i a la Gaseta Municipal.

3. – (16SD0363CO) APROVAR la tercera Addenda de modificació del Conveni de
col·laboració  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la
reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona subscrit entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  Generalitat  de  Catalunya  aprovat  per  Decret  de
l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 (ratificat pel Plenari del Consell municipal  en sessió de
27 de gener de 2017) i que fou modificat posteriorment mitjançant documents
administratius  signats el 16 de juliol de 2018 i 13 de maig de 2019 respectivament, la
qual té per objecte una nova ampliació dels terminis establerts en l’esmentat conveni,
a l'empara de l'apartat tretzè del mateix, per a dur a terme les operacions patrimonials
per  a  la  construcció  d’uns  nous  equipaments  penitenciaris.  FACULTAR  en  la  Segona
Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, la signatura
de la present addenda al Conveni i dels actes que es derivin.

Districte de les Corts

4. – (18PL16581) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora
Urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de l'equipament del carrer
Remei 18-32 i ajust viari en els carrers Joan Güell i del Remei, promogut per la
Fundació Sant Josep Oriol; 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.

Districte de Sant Martí

5. – (18PL16647) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de 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; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa
referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament,  informe  que  consta  a
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord.
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IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

6. – (02-2019CI40337)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres  de  reforma  interior  del  local  (entitat  sense  ús  d’habitatge)  sense  afectació  de
l’estructura de l’edifici, realitzades a l’edifici situat a l’adreça del carrer Manso 19 - 27,
emparades  per  l’admissió  del  Comunicat  d’Obres  02-2019CI40337  en  data  de  29
d’agost de 2018; CONCEDIR a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (Q-5.856.249-G) la
bonificació del 70% 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 de caràcter públic; NOTIFICAR-HO a
l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

7. – (06-2015CD68328) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de 22 de març de 2017
presentada pel Sr. Hermes Solé Higueras, en representació de la Comunitat de
Propietaris de Gran de Gràcia 54, de bonificació del 35% de la quota de l’Impost sobre
Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  l’admissió  del  comunicat  diferit
núm. 06-2015CD68328, per les obres efectuades al carrer Gran de Gràcia 54.

8. – (06-2017CI44609) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades
pel  Servei  Català  de  la  Salut  a  l’empara  del  comunicat  immediat  06-2017CI44609
consistents en les següents actuacions: (i) reforma interior en locals (entitats sense ús
d’habitatge)  sense  afectar  l’estructura  de  l’edifici  (3b2-OCI),  al  carrer  Larrard,  1-3,
baixos  1,  de  conformitat  amb l’article  7è  apartat  1  de  l’Ordenança  Fiscal  2.1  de  2017
reguladora de l’ICIO. CONCEDIR al Servei Català per la Salut una bonificació del 70% de
la  quota  de  l’Impost  sobre  construccions,  Instal·lacions  i  Obres  meritat  per  les  obres
realitzades a l’empara del comunicat immediat 06-2017CI44609, al carrer Larrard, 1-3,
baixos 1, presentat el 18 d’agost de 2017, essent l’import abonat per l’ICIO de 4.459,96
euros -ja aplicada la bonificació del 70% per equipaments comunitaris promoguts per
operador  públic-,  calculat  sobre  el  pressupost  inicial  de  l’obra  de  443.777,50  euros,
atès  que  es  reuneixen  les  condicions  previstes  per  l’article  7è  apartat  1.  A)  A1.  de  la
referida Ordenança fiscal  núm. 2.1,  en la seva redacció vigent per a l’exercici  2017, ja
que les obres realitzades a l’empara del comunicat immediat referit es van efectuar en
el  CAP  Vila  de  Gràcia,  un  dels  equipaments  comunitaris  contemplat  a  l’article  212  de
les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, en el seu apartat 1.b); i
aquestes obres varen ser promogudes directament per una entitat de caràcter públic,
com és el Servei Català de la Salut, un ens públic de caràcter institucional depenent de
la Generalitat de Catalunya creat per mitjà de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'Ordenació Sanitària de Catalunya. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

9. – (10-2017LL65572)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  de  les
obres de reconversió d’edifici  industrial a ús d’habitatge no convencional, als terrenys
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situats  al  carrer  Sancho  de  Ávila,  número  41-45  i  de  conformitat  amb  l’Ordenança
Fiscal  2.1  de  l’any  2018;  CONCEDIR  a  Mahir  Investments,  SL  la  bonificació  del  35%
sobre  la  quota  de  l’Impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la
concessió de la llicència, en data 17 de desembre de 2018 (exp. 10-2017LL65572) a la
part  amb  protecció;  donat  s’ajusta  a  allò  establert  en  l’article  7è  de  l’esmentada
ordenança,  en  tant  que  es  d’obres  en  edifici  urbanísticament  protegit  (nivell  de
protecció C) per a la reconversió d’edifici industrial a ús d’habitatge no convencional; i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/439) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda:
1.Que el Govern municipal, en tant que co-responsable de la concessió a través de
l’ATM,  procedeixi  a  reclamar  les  explicacions  i  la  documentació  necessària  per
l’aclariment  d’aquest  fet  en  el  marc  de  les  condicions  del  contracte  de  concessió  i  la
legislació  vigent  en  aquesta  matèria.  2.Que  pugui  instar  en  el  Consell  d’administració
de  l’ATM  prendre  les  mesures  correctives  que  se’n  derivin  del  punt  anterior.  a.
Adequar els paràmetres d’equilibri financer del contracte de concessió al passatge real
i les expectatives actuals. b. Exigir el retorn dels beneficis indegudament percebuts
pels concessionaris.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/465) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern de la ciutat a aprofitar la conjuntura política actual de coincidència entre el
Govern  de  Barcelona  i  el  de  l’Estat,  per  garantir  l’execució  immediata  dels  plans  de
millora integral del sistema de Rodalies, la implantació del corredor Mediterrani i els
accessos ferroviaris al port, per fer efectiva la reducció de les emissions contaminants
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la millora de la seva competitivitat.

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/462) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a encarregar un estudi per a la remodelació d'alguns carrils bici de la
ciutat, amb un disseny que afavoreixi la seguretat i convivència entre els vianants, els
vehicles i els VMP que circulen per ells, sempre amb el consens de tots els actors
involucrats.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/453)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Infraestructures  acorda:
Instar  al  govern  municipal  a  l’elaboració  d’un  inventari  de  la  flota  de  vehicles  de
l’Ajuntament de Barcelona i de tots els serveis municipals, òrgans, instituts, empreses i
entitats  vinculades a  l’Ajuntament,  amb detall  de tipologia  de motor  (gasolina,  dièsel,
híbrid, elèctric...), etiqueta ambiental, etc. detallant si compleixen amb la normativa
vigent i la ordenança relativa a la Zona de Baixes Emissions.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/472) La Comissió d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat insta el Govern Municipal a
dur a terme, de forma immediata, les gestions corresponents amb les administracions
competents,  ITV  i  DGT,  per  tal  d’implementar  un  sistema  de  reconeixement  i
atorgament de distintius ambientals als vehicles amb filtres catalítics.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/440) Que el Govern municipal es comprometi a reforçar o ampliar, prèvia
negociació amb les treballadores, el servei d'informació i atenció de TMB atès la gran
afluència d'usuaris a conseqüència de les noves tarifes i títols del transport públic.

16. – (M1923/441) Que el Govern municipal es comprometi a convocar en el termini de dos
mesos el grup de treball  de la Sagrada Família,  per tal  d’informar oportunament de la
situació i pugui respondre a les inquietuds veïnals que s'han anat produint per aquest
temps d'interrupció, i que s'acordi entre les parts un calendari de trobades amb la
periodicitat que es consideri més oportuna.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/471) Que el govern municipal a partir de la redacció del projecte de
consolidació existent, iniciï les actuacions per tal de programar, en aquest  mandat,  la
rehabilitació del Palau Desvalls, evitant així el risc de perdre una joia del segle XVIII que
forma part del patrimoni de la ciutat de Barcelona i inverteixi també en el conjunt
d’elements  patrimonials,  arquitectònics  i  en  la  biodiversitat  dels  Jardins  del  Laberint
d’Horta

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/455) Que el Govern Municipal inicií els tràmits per tal de construir, com
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demana el veinat, una escola bressol al solar situat al carrer Dalmases 63, al districte
de Sarrià – Sant Gervasi.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/474)  Demanem  que  l’Ajuntament  aposti  decididament  per  la  simplificació  i
normalització en la tramitació de les llicències amb l'objectiu d'incentivar i agilitzar la
generació de nous habitatges i, en aquesta línia, encarregui una auditoria tècnica
independent per plantejar una reducció de la burocràcia i més seguretat jurídica en la
tramitació, i també que permeti que es puguin tramitar i obtenir simultàniament la
llicència  d’edificació  conjuntament  amb  totes  les  altres  vinculades  a  la  promoció
(ocupació de la via publica, grua, gual, enderroc, comptadors provisionals d’obra, etc.).
 

Preguntesd)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/466) Quin és el capteniment del govern municipal davant la finalització
imminent  del  contracte  d’obra  i  servei  del  personal  del  servei  de  detecció  i
visualització d’habitatges d’ús turístic il·legals de Barcelona Serveis Municipals (B:SM)?

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/460) Es compromet el Govern a que la recollida selectiva arribarà, l'any 2020,
al 50% dels residus generats a la ciutat?

22. – (M1923/461) Quines actuacions promourà el Govern de la ciutat per tal que als solars
dels carrers Ulldecona 16 i Cal Cisó 44 a la Marina del Prat Vermell del Districte de
Sants-Montjuïc, propietat d'Habitatge Metropolis Barcelona, es desenvolupin els
projectes que permetran que s'iniciïn les obres?

Del Grup Municipal Partit Popular:

23. – (M1923/454)  Quines  actuacions  té  previstes  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  tal  de
continuar la reforma de l’Avinguda Diagonal en el tram entre Passeig de Gràcia i Plaça
de les Glòries en aquest mandat?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

24. – (M1923/473) Quines actuacions o mesures està duent a terme el Govern Municipal
per garantir que durant la celebració del Mobile World Congress, la mobilitat a la
ciutat, en taxi i transport públic, estigui plenament operativa per poder donar servei
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tant als barcelonins com als milers de visitants?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


