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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 19 de gener de 2016. 
 

Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
 Del Grup municipal CiU: 
 
1.-  (M1519/2250) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a cedir, de forma 

temporal i amb les mateixes condicions de cànons i obligacions que la resta, parades buides dels 
mercats municipals a entitats socials sense afany de lucre de la ciutat per promoure la 
comercialització de productes de proximitat,  i "Km 0", així com d'empreses locals amb valor afegit 
de productors d'arreu de Catalunya, o producte d'elaboració propi, no necessàriament alimentari, 
sense trencar l'equilibri d'oferta comercial del mercat, i ajudant a aquestes entitats a fer un estudi de 
viabilitat. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
2.-  (M1519/1983) Que el govern municipal estableixi una partida pressupostària destinada a facilitar les 

condicions de viabilitat econòmica de cooperatives, petites i mitjanes empreses, i autònoms 
concretament les següents: - Compensant l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana (Plusvàlua municipal) en transmissions de comerç i no únicament en el supòsit 
"mortis causa" entre familiars. - Augmentar la quantia del percentatge de bonificació que recull 
l'article 7 de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions quan es refereix a 
circumstàncies de foment de l'ocupació fins a la quantia màxima. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/2229) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) Estudiar la 

signatura d'un conveni amb CONSTA, la Fundació Privada per a l'Ordenació del Sector de la 
Construcció a Catalunya, per tal de fomentar que les empreses del sector de la construcció i 
rehabilitació que operen a la ciutat ho facin, com a mínim, complint tots els requisits que regula el 
segell CONSTA. 2) Exigir la identificació del constructor que efectua les obres, en un lloc visible a 
on es faci l'obra, amb l'obligatorietat d'informar del nom de l'empresa, número de llicència i nom del 
promotor amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i la qualitat del servei. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/2236) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) Fer tot el 

necessari per evitar retards en l'execució i finalització del procés consultiu sobre horaris comercials 
per tal de garantir un escenari raonable de planificació al sector comercial de la ciutat durant aquest 
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exercici 2016. 2) Lliurar als grups municipals durant aquesta sessió de la Comissió d'Economia i 
Hisenda els resultats i les conclusions obtingudes en la primera fase (consulta) del procés consultiu 
sobre horaris comercials. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
5.-  (M1519/2242) Instar al Govern municipal a rectificar i seguir promocionant la destinació sanitària 

d'excel·lència en benefici de la ciutat, potenciant el turisme amb les sinèrgies del model sanitari 
públic i privat, sempre que aquesta activitat mai no perjudiqui de cap manera la sanitat pública o 
l'atenció sanitària dels barcelonins o barcelonines. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
6.-  (M1519/2149) La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de tres 

mesos un cens de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i immobles de 
la ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen de l'exempció del 
pagament de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna dret a 
tal exempció. Al seu torn realitzarà el càlcul del que s'estalvia l'església catòlica de pagar a dia 
d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels veïns i veïnes de la ciutat. També 
elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'haja apropiat l'església catòlica, mitjançant 
el sistema d'immatriculació. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 19 de gener de 2016. 

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
 Del Grup municipal CiU: 
 
1.-  (M1519/2223) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal per 

tal que destini durant el mandat un import mínim de quatre milions d'euros (4.000.000,00 euros), 
que faci possible la continuîtat i ampliació del programa d'ajuts per rehabilitació de teatres d'entitats 
privades sense ànim de lucre. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
2.-  (M1519/1917) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Crear la figura dels agents 

tutors de la Guàrdia Urbana de Barcelona, desenvolupant la seva activitat amb total dedicació i 
exclusivitat a la protecció de la infància. Aquesta activitat ja la realitzen junt amb altres de la seva 
competència. Reforçar la formació dels agents tutors estructurant un pla formatiu segons perfil 
professional i competències definides. 2) Crear un programa educatiu de prevenció de l'assajament 
escolar "Educar en la Convivència", que es promogui als diferents centres educatius municipals de 
la nostra ciutat integrat en el Pla Xarxa d'Escoles i Instituts per a la Igualtat i la no Discriminació. - 
Reforçar els programes de prevenció i intervenció contra l'assajament escolar realitzats pels 
diferents Agents Socials de la ciutat de Barcelona. - Avaluar el programa ja existent sobre "Educació 
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en la Convivència" i complementar-lo amb les millores adequades per tal d'aplicar-lo posteriorment 
als diferents centres educatius de la Ciutat. 3) Que es presenti per part del govern municipal, les 
conclusions del pla pilot "Xarxa d'Escoles i Instituts per a la Igualtat i la no Discriminació". 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
3.-  (M1519/2232) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern municipal insti 

al Consorci d'Educació de Barcelona a presentar en el termini de tres mesos un pla per a pal·liar el 
dèficit de places públiques en tots els nivells educatius a la ciutat de Barcelona. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
4.-  (M1519/2239) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a 

executar el projecte del casal de gent gran en l'edifici Transformadors, en el termini de 3 mesos, un 
cop desallotjat aquest edifici amb la màxima celeritat. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
5.-  (M1519/2220) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l'Ajuntament informi 

semestralment sobre la incorporació de pisos buits al parc d'habitatge públic. 2. Que l'Ajuntament 
realitzi un cens dels habitatges buits de la ciutat de Barcelona, començant pels barris més afectats 
de la ciutat, en el període d'un any. D'aquesta manera, s'hauria d'incloure una partida determinada 
en els pressupostos per tal de desenvolupar aquesta qüestió. 3. Que l'Ajuntament insti a la 
Generalitat a recuperar l'expropiació de l'ús de fruit dels habitatges buits de la ciutat prevista 
inicialment en la Llei pel Dret a l'Habitatge de 2007 per tal d'augmentar el parc públic d'habitatge a 
la ciutat que ara mateix és insuficient. 

 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió de 20 de gener de 2016. 
 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 

 
 Del Grup municipal CiU: 

 
1.-  (M1519/2331) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda instar el govern municipal a tornar a convocar la Comissió de Seguiment de l'Ordenança de 
Convivència amb la participació de tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
2.-  (M1519/1980) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que per part del govern municipal s'augmenti la plantilla de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, d'acord a la ràtio òptima establerta a la UE, per tal d'atendre adequadament les 
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necessitats de seguretat de la ciutat. Que aquesta ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, es faci a la major brevetat possible des de que estigui finalitzat el Pla Director de 
Seguretat de la ciutat. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
3.-  (M1519/2323) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda instar al govern municipal a: 1. Iniciar immediatament els tràmits administratius necessaris 
per a la revocació de la Medalla d'Or de Barcelona a la senyora Cristina de Borbó. 2. Informar a 
Cristina de Borbó que a partir d'aquest moment, i mentre duri el procediment administratiu, no usi el 
guardó en cap acte públic. Ni tingui dret al tractament d'Excel·lentíssima Senyora, ni a cap 
precedència protocol·lària en qualsevol dels actes oficials organitzats per l'Ajuntament.  

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
4.-  (M1519/2334) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda instar al govern municipal a: - Promoure el projecte de Codi Ètic i de conducta dels càrrecs 
públics, alts càrrecs i personal directiu de l'Ajuntament de Barcelona, posar-ho a debat amb els 
Grups Polítics Municipals i presentar el mateix per a la seva aprovació abans de 3 mesos al Plenari 
del Consell Municipal de l'Ajuntament i abordar després la seva extensió a tot el personal al servei 
de l'Ajuntament. - Obrir a la participació ciutadana i del Consell de Ciutat, amb tota la informació i 
facilitats, el debat sobre aquest Codi Ètic i també sobre la Norma per la Bústia Ètica. - Esperar per a 
l'aprovació definitiva de la Norma de la Bústia Ètica i la posada en funcionament de la mateixa en 
relació a les conductes ètiques a que es compti amb el Codi Ètic, com a pilar imprescindible del 
sistema d'integritat institucional i garantia de l'eficiència de la Bústia Ètica i altres mecanismes. - 
Proposar una reforma del Reglament Orgànic Municipal que inclogui els aspectes bàsics del Codi 
Ètic i dels mecanismes de control, per tal de garantir un major compromís institucional. 

 
 Del Grup municipal CUP: 
 
5.-  (M1519/2146) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines legals existents a fi que no es 
produeixin actes de caire feixista o nazi a la ciutat. Que l'Ajuntament de Barcelona faci ús de totes 
les eines legals existents per tal de garantir que espais que duen a terme, emparin o difonguin les 
pràctiques i/o discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes, no disposin de les 
llicències i permisos necessaris per dur a terme la seva activitat. Posar en marxa mecanismes per 
eradicar els discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes dels nostres carrers. 
Instar, com a part interessada, tots els procediments administratius i judicials necessaris per tal 
d'evitar actes de difusió, apologia, iniciació o justificació del feixisme, el nazisme, el racisme i la 
xenofòbia, i qualsevol altra discriminació per raó de gènere, opció sexual, origen o creença. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 20 de gener de 2016. 
 
Part Decisòria / Executiva 
 
Propostes d’acord 
 

1.-  (00-2012-0057) APROVAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de Centre 
Esportiu Municipal (Frontó Colom), al local ubicat al carrer Rambla, 18 i de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a l’Associació Club Lleuresport la bonificació del 
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65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió 
de la llicència el   23 de desembre de 2014 (exp. 00-2012-0057), per exercir l’activitat de Centre 
Esportiu Municipal (Frontó Colom), al local situat al carrer Rambla, 18 (essent la quota total de 
l’ICIO de 18.274,70 euros i aplicant la bonificació del 65%, la quota resultant exigible del 35% suma 
la quantitat de 6.396,15 euros) 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 sense ànim de lucre, la instal·lació es 
fa en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social, 
com és la realitzada per un equipament comunitari esportiu; APLICAR el mateix tipus de bonificació 
al cost total de la instal·lació que resulti de la inspecció final i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (00-2012-0059) APROVAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de Centre 

Esportiu Municipal (Banys Sant Sebastià- CN Atlètic Barceloneta) al local ubicat a Plaça del Mar, 1 i 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Club Natació Atlètic 
Barceloneta la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, generada per la concessió de la llicència, el 8 de juny de 2015 (exp. 00-2012-0059), per 
exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (Banys Sant Sebastià- CN Atlètic Barceloneta), al 
local situat a la plaça del Mar, 1 (essent la quota total de l’ICIO de 15.313,38 euros i aplicant la 
bonificació del 65%, la quota resultant exigible del 35% suma la quantitat de 5.359,68 euros), 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 sense ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per 
un equipament comunitari esportiu; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de la 
instal·lació que resulti de la inspecció final; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
3.-  (00-2013-0121) APROVAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de CEM 

Aiguajoc Borrell: poliesportiu amb piscina, bar-restaurant i oficines no obertes al públic amb sistema 
de climatització, al local ubicat al carrer Comte de Borrell, 21-33 i de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a  Aiguajoc Borrell, SL la bonificació del 35% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència el 25 
de maig de 2015 (exp. 00-2013-0121), per exercir l’activitat de CEM Aiguajoc Borrell: poliesportiu 
amb piscina, bar-restaurant i oficines no obertes al públic amb sistema de climatització, al local 
situat al carrer Comte de Borrell, 21-33 (essent la quota total de l’ICIO de 14.070,00 euros i aplicant 
la bonificació del 35%, la quota resultant exigible del 65% suma la quantitat de 9.145,50 euros) 
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 de caràcter privat, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social, com és la realitzada per 
un equipament comunitari poliesportiu; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de la 
instal·lació que resulti de la inspecció final i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
4.-  (07-2015CD46050) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor a la finca del carrer Tenerife, 21, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR al senyor Robert Surroca Tallaferro, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 la bonificació del 90% sobre la quota de 
l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la instal·lació d’un ascensor (essent la 
quota total de 1.664,28 euros, i aplicant la bonificació del 90%, la quota resultant exigible és de 
166,43 euros); donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant 
que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones 
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amb discapacitat i aquestes no s’integrin en obres o construccions d’abast general. El 31 d’agost de 
2015 el senyor Robert Surroca Tallaferro va liquidar la quantitat de 166,43 euros corresponent al 
10% de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres. APLICAR el mateix tipus de bonificació al 
cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5.-  (07-2015LL43514) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor per l’exterior d’un edifici aïllat plurifamiliar d’habitatges 
de planta baixa i quatre plantes pis, ubicat al carrer Lloret de Mar, 76, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca del 
carrer Lloret de Mar, 76, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 la bonificació del 
90% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de 
la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor exterior d’un edifici aïllat plurifamiliar 
d’habitatges de planta baixa i quatre plantes pis, ubicat al carrer Lloret de Mar, 76, el 5 d’octubre de 
2015, (essent la quota total de 4.204,25 euros i aplicant la bonificació del 90% la quota resultant 
exigible és de 420,43 euros); donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat 
de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integrin en obres o construccions d’abast general. 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la 
obra; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (07-2015LL43550) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor exterior a l’edifici aïllat plurifamiliar d’habitatges del 
carrer Eduard Toda, 46. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost 
d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la llicència d’obres per a la 
instal·lació de l’ascensor el 5 d’octubre de 2015, (essent la quota total de 4.187,50 euros i aplicant 
la bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 418,75 euros); donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’unes obres que 
afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no 
s’integrin en obres o construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost 
total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (G005.1/2015) APROVAR inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) de la Carta Municipal 

de Barcelona i l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal, la modificació de l’Ordenança, de 20 
de desembre de 2013, de terrasses, segons el text que consta com a document adjunt; 
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a l'article 178.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i a l'esmentat article 112 del Reglament Orgànic Municipal, i DIFONDRE-LA a 
través de la “web” de l’Ajuntament. 

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes 
administratius resolutoris. 
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 Del Grup municipal CiU: 
 
8.-  (M1519/2327) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Respectar els acords presos 

en el marc de les comissions i grups de treball que des de l'any 2007 fan avançar la transformació 
de la plaça de les Glòries en base a processos de presa de decisions consensuades entre 
l'Ajuntament i les entitats veïnals signants del Compromís per Glòries. Iniciar la redacció de les 
Modificacions de planejament necessàries així com la redacció dels projectes d'infraestructures 
viàries previstes i la seva posterior licitació. Convocar als partits polítics en seu municipal per tal de 
fer el seguiment de les previsions del govern municipal. 

 
 Del Grup municipal Ciutadans: 
 
9.-  (M1519/1987) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a 

que, en el termini de dos mesos, presenti un pla d'actuació en relació al cicle de l'aigua on es doni 
resposta a dos eixos bàsics: 1) Mesures per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat. 2) 
Mesures per reduir i racionalitzar el consum d'aigua. L'informe es presentarà en la comissió per al 
seu debat amb la resta de forces polítiques. 

 
 Del Grup municipal ERC: 
 
10.-  (M1519/2320) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: 

L'elaboració i presentació d'un Pla de Mobilitat Turística que doni continuïtat a la diagnosi que el 
passat govern ja va elaborar, i que determini objectius i accions concretes en la gestió dels fluxos 
turístics, amb la finalitat de vetllar per l'optimització de l'experiència turística tenint en compte els 
operadors privats i públics, així com la interconnectivitat de les infraestructures de transport de 
viatgers i els recursos i serveis turístics, fent avançar Barcelona com a destinació urbana de qualitat 
i sostenible. 

 
 Del Grup municipal PSC: 
 
11.-  (M1519/2337) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Constatar que la situació 

actual del Zoo de Barcelona, en especial pel que fa a les dificultats pel desenvolupament del Pla 
Estratègic i a les mancances evidents de manteniment, és insostenible i requereix de l'actuació del 
govern municipal. 2) Reclamar al govern municipal que, sense dilació, informi sobre quins són els 
seus projectes de present i futur immediat pel Zoo de Barcelona. 3) Instar al govern municipal a 
constituir abans d'un mes una Comissió de Seguiment del Zoo, integrada per una persona 
representant de cada grup polític, els responsables del Zoo i representants del Comitè d'empresa. 
4) Instar al govern municipal a que s'estudiï i es tingui en compte la proposta realitzada pels 
treballadors i treballadores del Zoo i doni resposta a la mateixa. 

 
 Del Grup municipal PP: 
 
12.-  (M1519/2316) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: a) 

Convocar la Comissió de Glòries per tractar el calendari d'execució dels equipaments i habitatges 
de protecció previstos. b) Manifestar el suport a l'execució del túnel fins a la rambla del Poblenou. 
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 Del Grup municipal CUP: 
 
13.-  (M1519/2254) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Barcelona ha 

d'assumir els límits de les seves conques hidrològiques així com els recursos dels seus aqüífers. 
Per tant, l'Ajuntament de Barcelona, directament o a través de la seva participació a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona gestora de l'abastament, demanarà a la Generalitat de Catalunya com a 
administració responsable de la planificació hidrològica, que compleixi el compromís pel Ter, que 
aposti per una gestió pública i sostenible de l'aigua i que col·labori amb les administracions locals 
de la regió metropolitana amb l'objectiu d'incrementar els recursos hídrics alternatius locals que 
garanteixin un subministrament eficient d'aigua a la ciutadania. Segon.- Per tal d'assegurar el 
subministrament a la població, instem fer un Pla per tal de millorar l'eficiència i reduir el consum 
d'aigua de la ciutat basat en la utilització de recursos propis que inclogui: a) Millorar l'eficiència del 
consum d'aigua a la ciutat; b) Fer ús de les aigües regenerades a l'estació depuradora d'aigua 
residual del Prat; c) Estudiar la utilització de les aigües pluvials; d) Analitzar i posar en valor el cost 
de la utilització d'aigua dessalada a l'ITAM del Llobregat en funció de l'impacte generat (energia i 
recursos) en cas de necessitat; e) Realitzar un estudi exhaustiu de l'estat hidrogeològic de l'aqüífer 
al·luvial de Barcelona que ens permeti explorar la viabilitat d'aigua subterrània de manera 
sostinguda mantenint uns nivells freàtics òptims i que no suposi un risc de salinització de l'aqüífer. 

 


