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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 de maig de 2020

II) Part Informativa

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

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

1. – (18PL16565) APROVAR definitivament de forma parcial, de conformitat amb l'article
68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la implantació
d'instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona;
d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte del 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.
MANTENIR la suspensió de l'atorgament de llicències per a la implantació o l'ampliació
de les instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles (epígraf 12.20/3) fins al
seu exhauriment.

Districte de Gràcia

2. – (14PL16179) RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 28 de novembre de 2018, pel qual es
va resoldre sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies hàbils
el  document  de  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  en  l’àmbit  afectat  per  la
prolongació de la Rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona. APROVAR
provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona,
la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  en l’àmbit  afectat  per  la  prolongació  de  la
Rambla  del  Prat  a  la  Vila  de  Gràcia,  a  Barcelona;  d’iniciativa  municipal;  amb  les
modificacions  a  que  fa  referència  l’informe  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Planejament,
que  consta  a  l’expedient  i  a  efectes  de  motivació  s’incorpora  a  aquest  acord;
RESOLDRE  les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit  d’informació  pública,  de
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conformitat amb els informes de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de
valoració  de  les  al·legacions,  que  consten  a  l’expedient  i  a  efectes  de  motivació
s’incorporen a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Andreu

3. – (19PL16722) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  l’ordenació  de  l’equipament
situat  al  carrer  Berenguer  de  Palou  68-80  al  Districte  de  Sant  Andreu;  d’iniciativa
municipal  a  proposta  del  Consorci  d’Educació  de  Barcelona;  amb  les  modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a que 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.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

4. – (202100001) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment de
la pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 20000680, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
25.314.535,96 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor
estimat de 25.053.335,50 euros, distribuït en els següents lots:- LOT núm. 01, Zona
oest, per un import de 14.018.532,48 euros IVA inclòs;- LOT núm. 02, Zona Est, per un
import de 11.296.003,48 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions
tècniques i la documentació annexa reguladora del contracte; CONVOCAR la licitació
per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net
20.921.104,10 euros i import de l'IVA de 4.393.431,86 euros; i amb càrrec a les
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
2.824.000,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/22712/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504, un
import (IVA inclòs) de 2.824.000,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 2.824.000,87
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22712/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 2.824.000,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504, un
import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 3.504.633,12
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22712/15321 0504, un import (IVA inclòs) de 3.504.633,12 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15321 0504;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
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corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la
clàusula 18 del PCAP.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/937)    La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  al
Govern municipal  a:  Crear amb caràcter d’urgència,  una oficina municipal  de suport a
la  rehabilitació  d’edificis,  totalment  diferenciada  dels  serveis  municipals  que  tramiten
les llicències d’obra nova, amb la dotació suficient de recursos humans i materials. Que
el govern municipal tingui en compte, per a la posada en marxa de la nova oficina
municipal, les demandes i les necessitats dels actors principals del sector: col·legis
professionals, gremis, entitats col·laboradores, etc.

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/901) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern Municipal a: 1. Resoldre, a la major brevetat possible, tots els expedients
presentats amb anterioritat a l'estat d'alarma i que van quedar paralitzats. 2. Iniciar de
manera immediata la tramitació de totes les sol·licituds de llicències d'obres
presentades durant l'estat d'alarma. 3. Simplificar de manera general els procediments
administratius i agilitzar els terminis de tramitació de les llicències d'obres, de forma
que es garanteixi el compliment dels terminis de resolució establerts a l'Ordenança
Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal (ORPIMO), aplicant al menys
les mesures següents: I. Introduir la possibilitat d'atorgar les llicències en fases
successives d'acord amb l'execució de les diferents fases de l'obra. II. Incorporar en un
expedient únic la sol·licitud de totes les llicències vinculades a una mateixa promoció
(ocupació de la via pública, grua, gual, enderroc, comptadors provisionals d'obra, etc.).
III. Evitar la duplicitat de funcions entre els serveis tècnics municipals i les entitats
col·laboradores i col·legis professionals que tramiten els informes d'idoneitat  tècnica.

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/934)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  acorda
l’aprovació i  execució,  en el  termini  d’un mes,  d’un pla especial  de reforç dels  serveis
de neteja i manteniment. El pla tindrà per objectiu la recuperació de la ciutat al seu
aspecte  previ  al  decret  de  l’estat  d’alarma,  per  tal  d’aconseguir  un  bon  nivell  de
qualitat de neteja de la ciutat i d’un correcte manteniment de tots els parcs i les zones
verdes.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

8. – (M1923/940) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
govern municipal a elaborar i desenvolupar un pla integral per potenciar la construcció
i la reforma d’habitatges per dotar-los de recursos energètics més sostenibles, incloent
entre altres les següents característiques: - Aprofitament dels terrats per instal·lar
plaques  fotovoltaiques.  -  Aplicació  de  tecnologia  aerotèrmica.  -  Creació  d’illes
eficients. - Basat en la col·laboració públic-privada.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/941) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 1.
Que el Govern municipal insti a l’Estat Espanyol a resoldre la concessió C-1004, per tal
que l’Ajuntament pugui gestionar la totalitat de les llicències i  estudiar el  canvi  en els
usos  d’alguns  d’aquests  espais.  2.  Procedir  de  manera  immediata  al  tancament  dels
locals d’oci nocturn que estan operant amb les concessions finalitzades al Port Olímpic.

Precsc)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/938)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  al
Govern municipal a:  Crear i convocar, en el termini màxim de 15 dies, un grup de
treball  en  el  marc  del  Pacte  per  la  Mobilitat  de  Barcelona  amb  l’objectiu  d’avaluar
l’impacte de les mesures recentment implementades relacionades amb l’espai públic i
la mobilitat, i consensuar-ne les modificacions i reversions necessàries.  S’avaluaran les
afectacions que les restriccions d’accessos té sobre el comerç i es discutirà revertir, allà
on hi tinguin un impacte negatiu, les limitacions sw mobilitat, en especial, en
dissabtes. Aquest grup es reunirà setmanalment amb la participació de tots els grups
municipals i representants del teixit social i econòmic de la ciutat, especialment, del
sector del comerç.

11. – (M1923/936)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  al
Govern municipal a que informi en aquesta mateixa comissió del mes de juliol, sobre
l’estat  del  procés  administratiu  de  la  concessió   de  les  ampliacions  de  terrasses
demandada pels establiments de restauració. El període del qual es recolliran dades
serà  des de l’inici de la pandèmia fins a la data de la celebració d’aquesta comissió. En
aquest informe  haurà de constar com a mínim la següent informació: quantes han
estat  les  peticions  realitzades?,  quantes  s’han  tramitat?,  quantes  han  estat
aprovades?. També és necessària una previsió quantitativa dels expedients que es
tramitaran els propers tres mesos (juliol-agost i setembre).
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Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/933)  Que  es  realitzi  en  el  termini  d’un  mes  un  catàleg  de  tots  els  edificis
públics que compten amb espais buits o amb constància que no tindran cap us en els
propers mesos, per tal que es pugui condicionar i adaptar amb temps i antelació
suficient aquests espais per a necessitats derivades de les mesures de prevenció i
protecció contra la COVID-19, com poden ser necessitats educatives o sanitàries.

13. – (M1923/935) Que en el termini de 2 mesos el Govern municipal presenti una
estratègia  que  tingui  per  objectiu  incrementar  en  10.000  places  l’aparcament
disponible per a motocicletes en superfície.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/939)  Demanem  la  creació  d’un  equip  de  treball  per  a  la  elaboració  d’un  pla
sobre el vehicle i la mobilitat autònoma per a la nostra ciutat, tot proposant les
següents  característiques:  -  Que  l’equip  de  treball  sigui  un  equip  mixt  públic-privat,
integrat per empreses i professionals del sector de l’automoció i la tecnologia.- Que es
disseny un pla de proves quan abans millor a la ciutat. - Que es disseny un pla de
funcionament i implementació de la mobilitat autònoma a la ciutat.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/943) Quines mesures excepcionals de gestió ha pres i prendrà el govern
municipal per garantir un correcte funcionament de la gestió de l'espai públic durant
les diverses fases de desconfinament de la ciutat?

16. – (M1923/944) Per quins motius no s’ha fet públic el guanyador del concurs de la Presó
Model  si  fa  gairebé  un  any  des  de  l’obertura  de  pliques,  i  estava  previst  anunciar  el
guanyador el mes de gener d’aquest any?

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/902) Quines previsions té el Govern Municipal per procedir a la substitució de
la coberta de fibrociment del CEM Can Cuiàs (Ciutat Meridiana) o, en el seu defecte,
per a la construcció del nou centre esportiu municipal promès el 2016?

18. – (M1923/903) Quan té previst el Govern municipal presentar un nou pla d'inversions
que estableixi les prioritats en infraestructures, urbanisme i edificació que es pretén
portar a terme a la ciutat davant la nova situació econòmica sorgida per la crisi de la
COVID19?
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/942)  Quin  informe  jurídic  previ  emès  pel  titular  de  l’òrgan  que  tingui  la
competència  o  per  la  persona  legitimada  per  emetre’l  justifica  la  competència  de  la
Comissió de Govern per adoptar la Resolució esmentada? En quins preceptes legals es
fonamenta  el  requeriment  d’un  determinat  grau  d’interès  públic  a  un  projecte  privat
que compleix amb tots els requeriments urbanístics? En quins preceptes legals es
fonamenta l'atribució de la competència a la Comissió de Govern per determinar
aquest interès públic i d’acord a quins criteris?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/945) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, amb data 18 de setembre de 2019.
(M1923/48) Que el govern municipal faciliti per escrit abans de la propera comissió, un
informe detallat sobre la tendència creixent de canvi d'ús de local comercial a
habitatge que està tenint lloc a la ciutat de Barcelona i que inclogui el nombre de
llicències donades, la seva ubicació, estimació de potencials locals susceptibles de
canvi d'ús i els criteris usats per a la seva aprovació.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


