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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió ordinària de 17 de gener de 2023

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 13 de desembre de 2022

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/4694) Que comparegui el responsable del Govern Municipal i informi i expliqui 
sobre la motivació del cessament del Director d’Arquitectura urbana i Patrimoni de la 
ciutat, la relació de les funcions que es solapaven amb el càrrec de l'arquitecte en cap, 
la urgència de reestructurar aquesta àrea municipal i el detall de la reestructuració que 
es durà a terme. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (22SD0093O) Primer.- RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període 
d’informació pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança per la qual es fixen els criteris 
d’accés, circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions de 
Barcelona i es promou una mobilitat sense emissions, de conformitat amb l’informe 
tècnic de resposta d’al·legacions de data 12 de gener de 2023, que es dona per 
reproduït i que s'incorpora a aquest acord a efectes de motivació. Segon.- APROVAR-LA 
definitivament d’acord amb el text articulat que consta a l’expedient. Tercer.-
PUBLICAR el present acord així com el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província, en la Gaseta Municipal i en el web de l’Ajuntament. Quart.- NOTIFICAR 
aquest acord als interessats als efectes oportuns. 

3. – (21PL16835) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a 
domicili, d’iniciativa pública, amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de 
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la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, 
de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord. 

Districte de l'Eixample

4. – (21PL16833) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial de regulació de les activitats de pública 
concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample, 
d’iniciativa pública, 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; 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord. 

Districte de les Corts

5. – (22PL16924) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació 
del recinte del Reial Club de Tennis Barcelona 1899 per a l’ajust de les alineacions i de
la delimitació de les qualificacions d’equipament i vialitat; d’iniciativa privada; 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 Gràcia

6. – (22PL16923) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial per establir el tipus d’equipament dels edificis 
ubicats als carrers Providència 77 i Argentona 14, al districte de Gràcia, d’iniciativa 
privada, promogut per la Fundació Maria Raventós, de conformitat amb 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. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Declaracions en expedients de contractació

b) Ratificacions
c) Propostes d'acord
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7. – (04-2020LL06529) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres de reforma i ampliació de conjunt d’edificació destinat a equipament esportiu, 
situat al carrer Arístides Maillol, número 6-18 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 de l’any 2022, CONCEDIR a FUTBOL CLUB BARCELONA 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 28 d’abril de 2022 (exp. 04-2020LL06529); donat s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’una 
instal·lació d’especial interès o utilitat municipal atès que és un equipament esportiu i 
recreatiu en sòl d’equipament; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

Districte de Ciutat Vella

8. – (1BC 2022/208) APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Via 
Laietana entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig de Colom (Tram 2.2), al Districte de 
Ciutat Vella de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'informe Tècnic del 
Projecte que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o condicions 
d’execució d’obres) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
dóna per reproduït, amb un pressupost de 12.568.751,06 euros, el 21% de l'impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, el qual desenvolupa parcialment l’Avantprojecte de la reforma 
de la Via Laietana i el carrer Jonqueres amb un import de 32.918.246,93 euros, el 21% 
de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, i que per tant forma part d’una unitat superior, 
d'acord amb allò que preveu 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'L 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 podrà examinar i formular -hi les al·legacions pertinents. 

9. – (22PL16961) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per la regulació de l’Equipament situat 
al carrer Verdaguer i Callís 12 (Antic Teatre); EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes 
i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

Districte de Nou Barris

10. – (22PL16955) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la Modificació del PGM a l'illa delimitada per la Via Favència i 
els carrers d’Aiguablava i Fenals, i l’àmbit discontinu per implantar un equipament al 
parc del Pla de Fornells; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 
Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

Districte de Sant Andreu

11. – (9BC2022/186) APROVAR inicialment el Projecte executiu de la reforma de l’avinguda 
Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, als districtes de Sant 
Andreu i Nou Barris de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
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del Projecte (ITP) de data 22 de desembre de 2022 amb classificació B (Favorable, amb 
observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 24.944.228,07 euros, 
el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 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 (TRLMRLC); NOTIFICAR-HO als interessats 
en aquest procediment; SOTMETRE'L 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 podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

d) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/4671) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que el Govern municipal dugui a terme les següents actuacions: - Promoure un Pla 
urbanístic d'ordenació que destini els sòls resultants a usos d'habitatge protegit i 
equipament, en els fronts de les parcel·les de les illes de la Barceloneta localitzades en 
el Passeig Marítim, que havien estat afectades per la línia de Zona Marítimo-Terrestre 
(ZMT), i que avui resten buides o amb altres usos, i es permeti, si escau, el 
manteniment dels usos actuals en les plantes baixes. - Negociar amb l’Estat el retorn a 
la ciutat dels espais concessionats al llarg del front marítim barceloní. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/4682) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda 
que el Govern municipal en representació de l’Ajuntament de Barcelona, com un dels 
membres de més pes dels 18 de ple dret que conformen el Consell d’Administració, 
l’òrgan rector de l’ATM. Reconsiderin la decisió de deixar de bonificar la T-Casual, 
perquè aquesta iniciativa és un atac directe a la promoció i a la viabilitat del transport 
públic i un error estratègic monumental, perquè es deixa de banda a una franja 
potencial d’usuaris, que no ens podem permetre perdre. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/4659) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el 
Govern Municipal a adjudicar durant el 2023 el projecte de reurbanització del carrer 
Balmes entre les places Molina i Joaquim Folguera, així com encarregar el projecte de
reforma des de la plaça Joaquim Folguera fins a la plaça Kennedy.

Del Grup Municipal Partit Popular:
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15. – (M1923/4686) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Que el govern municipal insti a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal 
què revisi la caducitat de les T-Casual adquirides l’any 2022 i que allargui la seva 
validesa fins esgotar les validacions, així com que estudiï el manteniment de la 
bonificació de la T-Casual durant l’any en curs tal i com disposen la resta de títols de 
transport públic. 

Del Grup Municipal Valents:

16. – (M1923/4689) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda: 
Instar al govern municipal a fer una reserva de places d'aparcament per famílies 
nombroses en pàrquings públics i bonificar el preu d'aquestes. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/4674) Que el Govern municipal elabori un informe en el termini d’un mes 
sobre el conjunt del material ferroviari i busos històrics que hi ha a les cotxeres de ‘El 
Triangle’ i n’indiqui l’estat de conservació de cadascun dels vehicles. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/4660) Que el Govern Municipal presenti un informe, abans de la finalització 
del mandat, sobre els sistemes instal·lats de dipòsit, devolució i retorn dels envasos 
lleugers i de vidre i els resultats obtinguts.

De Regidora no adscrita:

19. – (M1923/4679) Instem al govern municipal a proposar una reducció dels preus del 
pàrquings dissuasius Park&Ride per tal de incentivar el seu ús, i presentar en un màxim 
de 2 mesos la previsió d’augment de l’oferta d’aquets espais a la perifèria de la ciutat a 
les zones que connecten la ciutat amb el transport públic. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/4675) Quines són, en quin estat de planejament urbanístic es troben, i quin 
calendari d’execució tenen, les reserves de sòl d’equipament que han de destinar-se a 
ubicar les Escoles Bressol que han de cobrir les necessitats d’escolarització entre els 0 i 
3 anys? 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/4680) Quin és el capteniment del Govern pel que fa a una possible permuta 
per salvar els jardins de la finca, tot preservant els drets del promotor? 

22. – (M1923/4681) Quina és la motivació darrera d’aquesta instrucció, és a dir, què pretén 
resoldre? Aquesta nova interpretació fou treballada i consensuada amb el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya? Per què no s’ha establert un període de moratòria? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

23. – (M1923/4661) Quants accidents mortals de motoristes s'han produït a la ciutat al llarg 
del passat any 2022, quin percentatge corresponen a usuaris de motos compartides i 
com afectaran aquestes dades al Pla de la moto de la ciutat?

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/4687) Quines mesures alternatives estan previstes per aquest govern 
municipal per tal de donar resposta als usuaris del transport públic que no podran 
accedir ni als vehicles ni a les instal·lacions de transport públic amb patinet o altres 
vehicles de mobilitat personal (monocicle elèctric)? 

25. – (M1923/4688) Quines actuacions a dut a terme el govern municipal al bulevard central 
de l’Avinguda Josep Tarradellas, des de Avda. de Madrid fins Avda. de Roma, i quin és 
el calendari d’execució dels projectes de millora previstos degut al mal estat de 
manteniment i conservació d’aquesta zona? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/4673) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en data 12 de juliol de 2022, amb 
el següent contingut: “Que el Govern municipal impulsi els instruments urbanístics 
necessaris per tal de desafectar la Nau Bòstik i garantir-ne la seva continuïtat com a 
equipament cultural, tot mantenint els equipaments previstos en l’àmbit". 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals


	Ordre del dia

