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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE NOVEMBRE DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 d'octubre de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (21SD0182NT) APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les 
vies i els espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal de 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del 
Consell Municipal de 20 de juliol de 2001 i de l’Ordenança reguladora del procediment 
sancionador, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en 
data 26 de març de 2010 i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al web municipal. 

2. – (21XF1066) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import total de 
96.780,12 euros, atesa la necessitat d'efectuar el pagament de les factures incloses en 
la relació que consta a l'expedient, presentades per Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana Gestió Cicle Integral de l'Aigua, SA, amb NIF A66098435, corresponents 
a les despeses de consum d'aigua de fonts i llacs de la ciutat de Barcelona, durant l'any 
2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 
96,780,12 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/22121/16111 del 
pressupost 2021, a favor d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Cicle 
Integral de l'Aigua, SA, en concepte de pagament de les factures relacionades. 

3. – (192-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: 1 exemplar de 
Cedrus deodara, ubicat a la Universitat Abad Oliba (C/Bellesguard, 30) del districte 
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Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

4. – (193-04-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Ceratonia siliqua, ubicat als Jardins Pavellons Güell del districte de Les Corts. PUBLICAR 
el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

5. – (194-04-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres:19 exemplars de 
Maclura pomifera, ubicats als Jardins de la Torre Girona, c/ Jordi Girona, 31 del 
districte Les Corts. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

6. – (195-04-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Magnolia grandiflora, ubicat als Jardins de la Maternitat (davant pavelló Ave Maria, 
departament de Salut) del districte de Les Corts. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

7. – (199-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Taxus baccata, ubicat a l’Escola Pia de Sarrià (c/ Inmaculada, 25-35) del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

8. – (205-01-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 9 exemplars de
Cocculus laurifolius, ubicats als Jardins Ignacio de Puig, carrer Boqueria núm. 10 del 
districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

9. – (206-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Jaracanda mimosifolia, ubicat a la Via Augusta, 202-226 del districte Sarrià-Sant 
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Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

10. – (207-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Ficus Rubiginosa, ubicat a la Via Augusta, 202-226 del districte Sarrià-Sant Gervasi. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

11. – (208-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Erythrina crista-galli, ubicat a la Via Augusta, 202-226 del districte de Sarrià Sant-
Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

12. – (209-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Ficus drupacea, ubicat a l’avinguda Sant Josep de la Muntanya, 25 del districte de 
Gràcia PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

13. – (210-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Cupressus sempervirens, ubicat al c/ Betlem, núm. 55 del districte de Gràcia. PUBLICAR 
el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

14. – (211-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Schinus molle situat al carrer Maignon, núm. 27 del districte de Gràcia. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

15. – (212-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Ceratonia siliqua ubicat al carrer Maignon, núm. 27 del districte de Gràcia. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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16. – (213-07-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de 
Celtis australis ubicat al carrer Salses, núm. 89-95 del districte d’Horta-Guinardó. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

Districte de Ciutat Vella

17. – (21PL16849) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic al Districte 1 de Ciutat Vella per a modificar el nivell de 
protecció de la finca del carrer Ferran núm. 34, en compliment de la Sentència dictada 
per la secció 3a de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el recurs 291/2018; d’iniciativa municipal. 

Districte de Sants-Montjuïc

18. – (19PL16724) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l’equipament 
d’allotjament dotacional destinat a residència d’estudiants al carrer Riera Blanca 149 
de Barcelona; promogut per ALBA SPANISH PROPCO 3 S.L.U.; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe 
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; REQUERIR 
al promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a 
la notificació del present acord, acrediti la constitució de la garantia de 6.192,60 euros 
(SIS MIL CENT-NORANTA DOS EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS), corresponent al 12% del 
valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als 
articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació d’aquest acord 
i NOTIFICAR l’acord adoptat als promotors del Pla. 

19. – (19PL16730) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla 
Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a l’equipament d’allotjament 
dotacional destinat a residència d’estudiants a l’avinguda Paral·lel 25-37 de Barcelona; 
promogut per Alba Spanish Propco 1 SLU, atesa l’existència de motius determinants 
d’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística que consta a 
l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació i NOTIFICAR el present acord 
als promotors del pla. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
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20. – (20PL16807) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la implantació d’un centre de 
recerca biomèdica, situat al carrer Isaac Newton del terme municipal de Barcelona; 
d’iniciativa municipal a proposta de la Fundació bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona - La Caixa; 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; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

Districte d'Horta-Guinardó

21. – (21PL16848) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la recuperació dels paràmetres de 
la normativa 13b al solar situat al carrer Segle XX 3-5; promogut per Fesol Oval, SL; amb 
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aquest acord. 

Districte de Sant Andreu

22. – (19PL16741) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de l’equipament 
situat a l’avinguda Meridiana 339-347, al Districte de Sant Andreu; promogut per IRE-
RE Meridiana JV SLU; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 
a què 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

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

23. – (06-2020LL07418) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades 
per Herederos de Jose Artes de Arcos, SL a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 
expedient 06-2020LL07418, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia el 
16/07/2020, per a la realització de les següents actuacions: (i) Actuació en façanes - O-
3f1; i (ii) Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions generals 
d'ocupació de la via pública - O-3m1, a l’emplaçament carrer Venus, 8-10, de 
conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2020 
reguladora de l’ICIO. CONCEDIR a Herederos de Jose Artes de Arcos, SL una bonificació 
del 35% de la quota de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres generada 
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per les obres realitzades, essent l’import abonat per l’ICIO de 288,59 euros (aplicada 
una bonificació de l’ICIO del 35%) - calculat sobre el pressupost inicial de l’obra –, 
donat que es reuneixen les condicions previstes per l’article 7.1.B3 de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2020, atès que la finca té un nivell de protecció individual de Béns 
amb elements d'interès(C). DONAR TRASLLAT del present acord a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. NOTIFICAR-LO a la part interessada. 

24. – (06-2020LL20542) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades 
per la Comunitat de Propietaris Carrer Montseny, 45 a l’empara de la llicència d’obres 
majors núm. expedient 06-2020LL20542, concedida pel Regidor del Districte de Gràcia 
en data 18/01/2021, segons projecte tècnic d'actuació en façana i pati interior de 
l'edifici, amb ús d'elements auxiliars, en edifici plurifamiliar existent de PB+3, segons 
projecte identificat amb IIT: ART-2020-134496013053190P, i les modificacions fetes 
fins el 15/12/2020, a l’emplaçament carrer Montseny, 45; de conformitat amb l’article 
7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2021 reguladora de l’ICIO. CONCEDIR a 
la Comunitat de Propietaris Carrer Montseny, 45 una bonificació del 35% de la quota 
de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres aplicable sobre el total de la 
quota de l’impost –calculada sobre el pressupost inicial de l’obra–, generada per les 
obres realitzades, essent l’import abonat per l’ICIO de 805,58 euros (aplicada una 
bonificació de l’ICIO del 35%); donat que es reuneixen les condicions previstes per 
l’article 7.1.B3 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2021, atès que el projecte recull les 
obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, sobre edificis 
urbanísticament protegits (nivell de protecció C, casa Gaspar Galí). DONAR TRASLLAT 
del present acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. NOTIFICAR-LO 
a la part interessada. 

Districte de Ciutat Vella

25. – (1BC2019/167) APROVAR inicialment l’Avantprojecte de la reforma de la Via Laietana i 
el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Departament de Projectes Urbans de la Direcció de 
Model Urbà de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona que figura a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import 
de 32.918.246,93 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; APROVAR 
inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana, des de la plaça 
Urquinaona al carrer Joaquim Pou, i el carrer Jonqueres, al Districte de Ciutat Vella de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, el qual desenvolupa parcialment l’anteriorment 
esmentat Avantprojecte, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a 
l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, per un import 
de 9.053.919,56 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs; a l'empara de 
l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'LS a informació pública 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de 
més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 
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c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/2797) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que el Govern municipal es comprometi a fer públic el calendari real d’execució de les 
obres de reforma de la Rambla i de les seves estratègies, que les doti de pressupost i 
que estableixi l'inici d’aquestes per l’any 2022. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/2811) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
I. Que el Govern expliqui d’una forma oberta i transparent el model global de mobilitat 
que proposa per donar resposta a les necessitats de la ciutat. II. Que aquest Model 
sigui elaborat i estigui sustentat per Estudis Tècnics seriosos, redactats per experts en 
mobilitat i urbanisme de reconegut prestigi i d’ampli espectre ideològic, que avaluïn 
l’impacte sobre la ciutat i ciutadania del Model a aplicar, i proposi mesures i respostes 
per garantir el bon funcionament de la ciutat. III. Que l’Ajuntament, aturi les iniciatives 
de modificació de planejament o d’ordenances que tinguin com a objecte un canvi de 
model de la mobilitat en la ciutat, o suposin un impacte sobre l’actual model, fins que 
no s’hagi elaborat l’esmentat Estudi Tècnic i hagi estat validat per la ciutadania 
mitjançant Consulta Ciutadana d’acord amb les normes de Participació Ciutadana que 
properament s’aprovaran. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

28. – (M1923/2784) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a presentar en aquesta Comissió, en el termini màxim de tres mesos, 
un informe detallat, amb calendari, data d'inici d'obres i pressupost d'execució per part 
d'aquesta administració i dels consorcis i entitats de què és partícip, de tots els 
projectes de l'àmbit del Port Vell l'inici dels quals estigui previst realitzar-se durant 
aquest mandat.

Del Grup Municipal Partit Popular:

29. – (M1923/2816) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Instar el Govern Municipal a l’elaboració d’un “Pla de Mobilitat Integral de la Muntanya 
de Montjuic” seguint el treball desenvolupat al procés participatiu i les conclusions del 
Pla d’Actuació del Parc de Montjuic, presentant una solució global que detalli totes les 
mesures concretes per millorar la mobilitat, els accessos i la connexió dels barris de la 



CCM 10/21 Ecologia2 8/10

Muntanya de Montjuic. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

30. – (M1923/2809) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern municipal a presentar en els propers dos mesos una proposta de modificació 
del PGM en el sentit i respectant la Sentència 4196/2021 del TSJC. Una proposta que 
no limiti ni restringeixi els drets dels nostres ciutadans de tenir un pàrquing subterrani 
a prop de la seva residència o local comercial o oficina. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

31. – (M1923/2799) Que el govern municipal es comprometi a garantir la futura 
connectivitat ciclista dels entorns de la Plaça de les Glòries, incloent vies de pas ciclistes 
segures per als vianants als eixos de Gran Via, Meridiana i Diagonal que creuaran el 
Parc, i d’una amplada suficient, així com que el carril bici planificat al carrer 
Independència s’implementi mitjançant l’amplitud mínima adient perquè esdevingui 
una via funcional i segura per als ciclistes. 

32. – (M1923/2798) Que el govern municipal es comprometi a prendre les mesures 
definitives necessàries per tal de resoldre definitivament la situació de brutícia i 
abocament de residus que es dona al carrer de l’Avançada, al barri del Bon pastor. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

33. – (M1923/2812) Que el Govern Municipal, abans d’executar el projecte de reforma de la 
Via Laietana, elabori un estudi per avaluar l’impacte de les obres de reforma i la 
transformació definitiva d’aquest carrer sobre el comerç, el mercat de Santa Caterina, 
els aparcaments i l’activitat econòmica en general dels barris afectats com el Gòtic, la 
Ribera o la Barceloneta. Un estudi que ha de recollir i analitzar 
detalladament l’impacte econòmic, medi ambiental i del funcionament del trànsit. 

34. – (M1923/2813) Instar el govern municipal a portar el projecte executiu de la reforma de 
La Rambla abans de final d’any per a la seva aprovació definitiva, incloure una partida 
als Pressupostos de l’exercici de 2022 i licitar les obres perquè aquestes s’hagin iniciat 
en la seva primera fase abans del final del mandat municipal. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

35. – (M1923/2815) Instar el Govern Municipal a convocar una reunió amb els grups de 
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l’oposició per tal de donar compte de les conclusions dels Informes aportats a la 
comissió paritària constituïda per tractar sobre l’emplaçament definitiu de l’Hospital 
Clínic. 

De Regidora no adscrita:

36. – (M1923/2806) Instem el Govern Municipal a urbanitzar la part del Passeig Marítim 
situada en Bac de Roda amb Selva de Mar, la qual part es troba al costat de la Ronda 
Litoral. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

37. – (M1923/2787) El Govern Municipal pensa retirar de la via pública els elements 
d'urbanisme tàctic perillosos per als motoristes i substituir-los per d'altres que puguin 
exercir el control de velocitat i la segregació del trànsit necessari, sense afectar la 
seguretat dels usuaris dels vehicles de dos rodes?

38. – (M1923/2785) Pensa el Govern Municipal portar a aquesta Comissió, per a la seva 
aprovació definitiva, el Pla de Mobilitat Urbana i, si és així, quan?

Del Grup Municipal Partit Popular:

39. – (M1923/2814) Quines actuacions té previstes el govern municipal al Parc del Castell de 
l’Oreneta? 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

40. – (M1923/2810) L’anunci fet per l’alcaldessa sobre la instal·lació de molins de vent a 
Collserola, compta amb el suport d’un informe d’impacte mediambiental? En quina 
informació d’idoneïtat es fonamenta l’anunci? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

41. – (M1923/2800) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme Infraestructures i Mobilitat, en data 21 de gener de 2020 amb el 
següent contingut: (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. 
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VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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