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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  22 de març de  2017 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Urbanisme amb perspectiva de gènere.  

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/5879) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de la 

tramitació de l'expedient administratiu corresponent a l'ampliació dels usos comercials al 

recinte comercial de Diagonal Mar, així com dels informes tècnics i jurídics aportats en les 

corresponents sessions plenàries a Districte, Comissió d'Ecologia Urbana i Mobilitat i Consell 

Municipal, i la seva incidència en l'aprovació definitiva del document del Pla Especial 

Urbanístic per la implantació de locals comercials inferiors a 2.500 m2 de superfície en venda 

al Centre Comercial Diagonal Mar, i la consecució efectiva de les corresponents obres i 

materialització dels nous establiments comercials objecte de la iniciativa del Pla. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/5875) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de la 

modificació i/o pròrrogues del contracte que té per objecte la gestió del servei del Bicing, així 

com de les possibles clàusules de subrogació del personal i les diferents impugnacions i 

reclamacions judicials interposades fins a la data. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 10 de març de 2017, que aprovà el 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca sobre 

actuacions en matèria urbanística i patrimonial en el terme municipal de Barcelona. 

 

5.-  (EM 2016-12/28) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la memòria que contempla la justificació de la conveniència, 

l’oportunitat i l’interès públic de l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure 

competència consistent en la comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa 

pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. APROVAR l’exercici 

de l’activitat econòmica en règim de lliure competència consistent en la comercialització 

pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA 

i ENCARREGAR-LI   la realització dels tràmits necessaris i els esmentats a la memòria i a 

l’expedient EM 2016-12/28 amb l’objecte de posar en marxa i desenvolupar l’activitat de 

comercialització pública d’energia elèctrica a que fa referència el present acord. FACULTAR, 

indistintament, el Regidor de Presidència, Aigua i Energia i la Directora d’Energia i Qualitat 

Ambiental per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 

acord. 

 

6.-  (EM 2016-12/29) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts de la societat amb participació 

majoritària municipal Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per 

la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. 

FACULTAR, indistintament, el Conseller Delegat i el Secretari del Consell d’Administració de 

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients 

per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

7.-  (20160056) APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració signat el 28 d’abril de 2016 

entre els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès, per al manteniment i 

conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb 

la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 

administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per Decret 

d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR la Cinquena Tinenta d’Alcaldia per a la seva 

signatura; i AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades 

d’aquesta addenda. 

 

8.-  (17SD0106) Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Nou Pacte 

d’Alcaldes/ses per l’Energia Sostenible i el Clima de la Unió Europea de conformitat i amb ple 

coneixement dels compromisos establerts en el document oficial del Pacte. Segon.- APROVAR 

l’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima en el període màxim de dos 



 

Ref:  CCP 4/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  20/ 3/ 2017     16: 49 
3 

anys com a resposta al compromís. Tercer.- FACULTAR en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del present document i annexos que 

se’n derivin dels acords anteriors. Quart.- NOTIFICAR el present acord al Comissari d’Energia 

i Clima de la Unió Europea (de conformitat i amb els termes del model establert) i a l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat de la Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

9.-  (16PL16420) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK House School, 

situat al carrer Sant Pere Claver 12-18, promogut per la Fundació Privada OAK House School, 

amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de 

Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

10.-  (14PL16284) MANTENIR la suspensió de l’aprovació definitiva, acordada pel Consell Plenari 

en sessió del 28 d’octubre de 2016, de conformitat amb els articles 92.1.b del Text Refós de la 

Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5 de la Llei de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/92 de 26 de 

novembre) del Pla especial integral i de millora urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb 

front als carrers de Bonaplata, 44-52 i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, 

SL, atesa l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna 

per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb 

l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a 

comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats 

necessàries per a continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de 

l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present 

acord als promotors del Pla. 

 

Districte de Nou Barris 

 

11.-  (16PL16402) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la conservació del 

passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos,  que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sant Martí 

 

12.-  (16PL16433) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat 

al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut per UKE Iberia2, SLU. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

13.-  (01-2016CI34726) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar en espais inclosos a l’interior d’un edifici amb nivell de protecció C, al carrer Palla 

núm. 6 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2016, CONCEDIR a Eugenio 

Jauregui Ortega, una bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres amb condicions al c/ Palla 

6, de l'1 d’agost de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 

7è.1.B2 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 1.758,63 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 615,52 

euros, quedant només obligat a pagar 1.143,11 euros per aquest concepte. DONAR trasllat  a 

l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

14.-  (03-2013LL19337) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’un conjunt 

d’obres i actuacions a realitzar en el Palau Nacional de Montjuïc del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (entre d’altres: creació nou accés amb adequació del vestíbul, de terrassa mirador i de 

coberta), als terrenys situats al carrer Mirador Palau Nacional núms. 6-10 i de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, CONCEDIR al Museu Nacional d'Art de Catalunya la 

bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, el 15 de juny de 2014 (exp. 03-2013LL19337), per a 

un conjunt d’obres i actuacions a realitzar en el Palau Nacional de Montjuïc; donat que s’ajusta 

a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen en un 

edifici catalogat d’interès local, inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de 

protecció B); i DONAR trasllat a l'Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

15.-  (04-2010LM14576) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’edifici de planta baixa per allotjar les activitats del Taller de Pedra i Metalls de 

la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, als terrenys situats al carrer Pau 

Gargallo número 2-8 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011, CONCEDIR a 

la Universitat de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 14 d’octubre de 2011 (exp. 

04-2010LM14576), per a l’edificació de planta baixa per allotjar les activitats del Taller de 

Pedra i Metalls de la Facultat de Belles Arts, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per iniciativa pública, la construcció es 

realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7c) i les obres acompleixen una indiscutible 

funció d’interès social com és la realitzada per un equipament docent; i DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.-  (00-2016-0014) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó al local ubicat al carrer Rosselló i Porcel, 1 de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Jump 2001, SL la 

bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

generada per la concessió de la llicència, de 7 de novembre de 2016 (exp. 00-2016-0014), per 
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exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó, donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 

entitat privada, les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la 

realitzada per un equipament esportiu i recreatiu i d'acord amb l'informe tècnic de 3 de febrer de 

2017 que consta a l'expedient; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

17.-  (10-2016CD32149) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma del 

local ubicat al carrer Wellington 32-36, titularitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que 

han estat objecte del comunicat diferit 10-2016CD32149; CONCEDIR a la UPF la bonificació 

del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta 

procedent d’acord amb allò que estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les 

obres les realitza una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i per a 

realitzar obres en un equipament destinat a la docència que s’inclou dins dels esmentats a 

l’article 212 de les NUPGM. DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

18.-  (10-2013LL45029) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’edifici destinat, entre d’altres, a 36 habitatges de protecció oficial, als terrenys 

situats al carrer Sancho d'Àvila núms. 15-35 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2014; CONCEDIR a Llar Unió Catalònia, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 8 

de maig de 2014 (exp. 10-2013LL45029) a la part amb protecció, donat s’ajusta a allò establert 

en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracte d’obres destinades a la venda 

d’habitatge social de promoció pública o per entitats sense ànim de lucre, adreçades al 

compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

19.-  (17PL16457) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en tres peces discontínues de la Zona 

Franca per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, d’iniciativa municipal, i 

EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/5880) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern elabori 

i presenti, en el transcurs dels propers 6 mesos, un Pla Integral d'intervenció i millora de 

l'avinguda Paral·lel, que afronti la revitalització de la via, afrontant les diferents 

problemàtiques, per a la revitalització comercial, cultural, funcional i urbanística de la via, i que 

contingui i doni resposta al següent: a) Pla d'usos del Paral·lel. b) Programa temporal i 

d'inversions per a la reurbanització dels extrems del Paral·lel, així com l'execució de la segona 
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fase del col·lector del Poble Sec. c) Pla de suport a la dinamització cultural del Paral·lel com a 

eix motor del teatre. d) Pla de suport a la dinamització del teixit comercial del Paral·lel. e) Pla 

d'intervenció i millora de la neteja i manteniment del Paral·lel. f) Pla d'intervenció i definició 

dels usos futurs del Teatre Arnau. g) Estudi i proposta, si s'escau d'adquisició del Teatre El 

Molino per a destinar-lo a usos de creació artística i de divulgació de les arts escèniques. h) 

Impulsar la concertació dels tres districtes afectats (Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc), 

amb les àrees centrals de l'Ajuntament, els grups municipals i les entitats del Paral·lel per a tirar 

endavant les actuacions que es determinin. i) Impulsar el Pla de Mobilitat del Poble Sec i 

concretar el Pla Director d'Ordenació de la plaça Espanya. 2.- Que ho faci mitjançant el diàleg 

amb les entitats i associacions, tan veïnals, culturals, com de comerciants, procurant concertar 

les actuacions que es determinin amb els tres districtes pels quals discorre la via, els diferents 

serveis centrals de l'ajuntament, així com amb els Grups Municipals. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/5850) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern de la ciutat 

promogui un pla d'actuació, en coordinació amb les altres administracions, amb l'objectiu de 

garantir que les restriccions de vehicles contaminants prevista per a l'any 2019, tinguin el menor 

impacte social possible, facilitant la substitució de vehicles antics per altres mitjans de transport 

o per vehicles menys contaminants. Per a això el pla estarà dotat econòmicament i tindrà, com a 

mínim, els eixos següents: - Un programa de subvencions econòmiques per facilitar la 

substitució de vehicles antics per d'altres menys contaminants, especialment adreçat a les 

famílies amb menor poder adquisitiu. - Un programa de bonificacions per a les persones que 

retirin els vehicles antics més contaminants i adoptin altres mitjans de transport. - Un programa 

de desplegament d'infraestructures per facilitar la introducció de nous vehicles menys 

contaminants, com per exemple, instal·lant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 

aparcaments segurs per a bicicletes elèctriques, etc. - Un programa per afavorir noves formes 

d'ús del vehicle privat, com el cotxe compartit, el lloguer de vehicles elèctrics, etc. Tot això, 

sens perjudici de les millores necessàries en el transport públic. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/5862) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a que es treballi conjuntament els plans de definició d'usos del Port Olímpic i dels 

locals d'oci de primera línia Front Marítim de la Barceloneta i que a tal efecte és constitueixi 

una comissió amb els grups polítics i les entitats veïnals d'ambdós barris per tal d'abordar el 

tema. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/5876) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a publicar i presentar en el proper Plenari del Consell Municipal un informe sobre 

l'aplicació de l'Ordenança de terrasses dels anys 2014, 2015 i 2016, incloent tots els 

procediments judicials oberts per l'aplicació per part del Govern municipal de l'esmentada 

ordenança i les possibles conseqüències patrimonials per reclamacions judicials a l'Ajuntament 

de Barcelona. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/5814) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda la creació d'un grup de 

treball participatiu per tal d'elaborar durant el 2017 una proposta d'Ordenança de solars i 

edificacions en desús d'acord amb les característiques següents: 1.- L'objecte de l'ordenança 

serà la de regular els usos i condicions dels solars buits i les edificacions en desús, quan 

aquestes no tinguin la consideració d'habitatge, sigui quin sigui el seu estat de conservació. 2.- 

La regulació ha de perseguir que no es mantinguin solars i edificacions en desús sense motiu, 

combatre l'especulació amb el sòl de la ciutat i generar les condicions necessàries per la 

mobilització d'aquests espais per a la rehabilitació i construcció d'habitatges i equipaments, així 

com promoure i facilitar els usos comunitaris transitoris en solars en desús. 3.- L'ordenança 

regularà, més enllà de les condicions de seguretat i salubritat mínimes, els terminis màxims de 

mesures de tancament d'edificacions i solars, d'estat de ruïna, els usos transitoris, així com la 

tipificació d'infraccions i sancions en cas d'incompliment, especialment dirigides a garantir la 

funció social de la propietat per sobre de l'ús especulatiu d'aquesta. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/5881) Que el govern iniciï la revisió del Pla Especial Urbanístic per a l'Ordenació 

Territorial dels Locals destinats a Clubs Socials Privats de Fumadors de Cànnabis a la ciutat de 

Barcelona, d'acord amb allò que estableix la seva Disposició Transitòria, recuperant els 

paràmetres reguladors de distàncies a usos col·lectius protegits que preveia el document aprovat 

inicialment. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

26.-  (M1519/5851) Que el govern de la ciutat presenti amb urgència un Pla d'autobusos de barri, 

amb els objectius següents: 1) Facilitar el desplaçament, a les persones amb dificultats de 

mobilitat, als equipaments del districte (centres sanitaris, mercats, poliesportius, etc.). 2) 

Connectar els nuclis de vivendes més aïllats amb la xarxa de transport públic de la ciutat. El pla 

hauria de definir com a mínim els aspectes següents: la dotació econòmica, les línies que 

s'implantaran o modificaran en aquesta legislatura, els recorreguts, les freqüències de pas i els 

requisits tècnics dels vehicles a utilitzar.  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

27.-  (M1519/5863) Que l'Ajuntament atorgui la llicència per a l'enderrocament de l'antiga seu dels 

Jutjats del passeig Lluís Companys en el termini màxim de 30 dies. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

28.-  (M1519/5877) Que el Govern municipal replantegi el recorregut de la línia horitzontal H8 de la 

nova xarxa de bus al seu pas per la travessera de Les Corts amb un nou recorregut bidireccional 

per aquesta via. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

29.-  (M1519/5882) Que el govern detalli la relació dels contractes d'obres i serveis que ha 

materialitzat en data d'avui en relació al desplegament de la Superilla Poblenou (entenent com a 

tals, els que hagin tingut per objecte el propi àmbit de la superilla i els seus entorns), així com 

els que tingui previst treure a licitació en els propers mesos, tot especificant-ne els imports per a 

cadascun d'ells, la data i l'adjudicatari. Es demana el lliurament d'aquesta informació mitjançant 

document escrit als Grups Municipals durant la sessió de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

30.-  (M1519/5852) Quines mesures té previstes el govern per garantir la continuïtat del Bicing, així 

com per impulsar la seva ampliació i millorar la qualitat del servei ? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

31.-  (M1519/5864) Quin és el calendari urbanístic i de construcció que preveu l'Ajuntament per tal 

que l'Escola de la Maquinista pugui obrir definitivament i quines garanties dóna a les famílies 

per tal que aquest es pugui complir, fent servir aquest procediment urbanístic ? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/5878) Quines són les raons per les quals no s'ha donat compliment a l'acord municipal 

de l'any 2010 per deixar sense efecte la Modificació del PGM de l'Hotel del Palau de la 

Música? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta 

comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

33.-  (M1519/5857) Quins plans té el govern respecte a Econergies, el seu futur i sobre quina 

valoració fa sobre el compliment de les condicions de la licitació per part de l'empresa 

adjudicatària. 

 

34.-  (M1519/5858) Per què no es porta un control entre el que es produeix i el que es compra en 

relació a les necessitats de la ciutat, fet que podria evitar el malbaratament de diners públics que 

suposa desfer-se d'una quantitat important de plantes al Viver. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

35.-  (M1519/5883) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec aprovat en la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 20 de gener de 2016, amb el contingut següent: 

(M1519/2328) Que l’equip de govern posi a disposició del Grup Municipal de CiU les 

auditories que es fan periòdicament sobre l’estat de manteniment de l’espai públic de la ciutat. 

 



 

Ref:  CCP 4/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  20/ 3/ 2017     16: 49 
9 

 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

36.-  (M1519/5865) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat en data 20 d'abril de 2016, amb el contingut següent: Que el Govern 

municipal complementi les mesures de foment incloses en el Pla especial urbanístic de 

protecció, amb el desplegament i implementació de la senyalització necessària per facilitar la 

localització i millorar la visibilitat dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


