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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  12 de juliol 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.-  Millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de Transport Públic en superfície.  

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

2.-  (17PL16457) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM en tres peces discontínues de la Zona Franca 

per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis 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; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

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

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

3.-  (14PL16284) DECLARAR la caducitat, 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, de la tramitació 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, 
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promogut per Bigdal 5000, SL, atesa l’existència de motius determinants per a la declaració de 

caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; que consta a 

l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als 

promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Gràcia 

 

4.-  (17PL16464) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació i ampliació de l'edifici de l'escola 

"Vida Montserrat" per la Fundació ACIDH, situat al carrer Siracusa núm. 53, promogut per la 

Fundació ACIDH. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

5.-  (17PL16460) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'escola bressol Canòdrom, 

promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Districte de Sant Martí 

 

6.-  (17PL16459) 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 

situat al carrer Pallars 191, Districte 22@. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  (03-2009LM00637) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), als terrenys situats al carrer Corral 

número 25 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2009, CONCEDIR al Servei 

Català de la Salut la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 8 d’octubre de 2009 (exp. 03-

2009LM00637), per a l’edificació de les dependències d’un nou Centre d’Assistència Primària 

(CAP), destinades a equipament públic sanitari-assistencial donat que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat de 

caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7b) i les 

obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 

equipament sanitari-assistencial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

8.-  (06-2015CD30807) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud de data 21 de juny de 2016, 

realitzada pel representant del Sr. Hidehiro Inuzuka, de bonificació del 35% sobre la quota de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió, el 3 de juny de 

2015, del comunicat diferit de les obres de la plaça del Nord 6, en aplicació de l’article 7è 1.1 

de l’OF 2.1 de l’any 2015; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 
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9.-  (06-2014LL44211) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal, les obres  

per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis baixos 1a del carrer 

Astúries, núm. 15, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a la 

Sra. Maria Rosa Argemí Hernández la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 8 de maig de 

2015, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que en 

tractar-se d’obres realitzades en un edifici catalogat amb nivell de protecció C, concorre una 

circumstància cultural, històrico-artística; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

10.-  (06-2015LL32247) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, 

realitzada pel representant de la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 65% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 

llicència, en data 29 de juny de 2016, de les obres del carrer Mare de Déu de la Salut 17-29, en 

aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.-  (06-2015CD47850) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud d'11 d’octubre de 2016, 

realitzada pel representant de la Fundació Jesuïtes Educació, de bonificació del 65% sobre la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió, el 14 

d’agost de 2015, del comunicat diferit de les obres del carrer Mare de Déu de la Salut 17-29, en 

aplicació de l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2015; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

12.-  (06-2015CD45325) INADMETRE per extemporània la sol·licitud de 24 de març de 2016, 

realitzada pel representant del Cercle Catòlic de Gràcia, de bonificació del 65% sobre la quota 

de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), generada per  l’admissió, en data 

31 de juliol de 2015, del comunicat diferit  de les obres de reforma d’edifici i d'instal·lació 

d’ascensors en l’interior de l’edifici al carrer Santa Magdalena, 12-14, en aplicació de l’article 

7è 1.1  de l’Ordenança Fiscal (OF) 2.1 de l’any 2015; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

13.-  (06-2016CD01768) INADMETRE per extemporània, la sol·licitud de 4 de maig de 2017, 

realitzada pel Sr. Xavier Nogués Forgas, en nom i representació de la Comunitat de propietaris 

plaça de la Vila de Gràcia núm.1, de bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) meritat per l’admissió en data 18 de gener de 2016 

del comunicat diferit de les obres de la plaça de la Vila de Gràcia núm.1, en aplicació de 

l’article 7è 1.1 de l’OF 2.1 de l’any 2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 
 

14.-  (09-2017LL04355) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat pública les obres 

consistents en rehabilitació de façanes, patis interiors, coberta i escala de l’edifici plurifamiliar 

situat al carrer Coroleu 77 d’aquesta ciutat, atès que l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de 

protecció B, d’acord amb el Pla Especial de Protecció del carrer Coroleu; CONCEDIR a 

Fortuny 21 SL la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres atorgada per la regidora 

del Districte el  22 de maig de 2017, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è de 

l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, en tant que les obres s’executen en una finca amb 

un nivell de protecció B, d’acord amb el Pla referit i les obres acompleixen una funció 

d’especial interès ja que es realitzen a un emplaçament protegit; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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15.-  (10-2014LL11820) DENEGAR a Cruz Roja Española la sol·licitud d’una bonificació del 35% 

sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (exp. 10-2014LL11820), per 

l'obra de rehabilitació i reforma del conjunt format per dos edificis industrials consolidats, 

destinats a la 1ª etapa de la remodelació per a ubicar-hi les oficines de la Creu Roja al carrer 

Almogàvers número 89-91, atès que no es donen els requisits establerts a  l’Ordenança fiscal 

núm. 2.1 d’aplicació per l’any 2014, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 

i Obres, al seu article 7è relatiu a bonificacions (circumstàncies socials), ja que no és un dels 

equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM i no  es porta a 

terme en una parcel·la qualificada d’equipament. 

 

16.-  (EM 2017-07/16) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de l’organisme autònom 

local Institut Municipal d’Urbanisme per a la seva transformació a entitat pública empresarial 

local. SOTMETRE a informació pública l'acord i la modificació dels estatuts per un termini de 

trenta dies, d’acord amb l’article 201 del Reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens locals. 

 

17.-  (17PL16495) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del PGM en l’àmbit del terrenys del Futbol Club Barcelona en el 

Districte de les Corts, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres 

mesos; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment 

o parcialment amb el mes d’agost; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 

provisional. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/6552) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el govern actuï de 

forma immediata a la plaça dels Països Catalans amb una intervenció de renovació del mobiliari 

urbà, reposició de paviments malmesos i intervencions de millora de la il·luminació, que 

permetin adequar mínimament la plaça en espera de la futura intervenció de renovació integral. 

Que el govern impulsi, la redacció dels AvantProjectes d’Urbanització de l’espai públic 

comprès entre el carrer Puiggarí, plaça de Joan Peiró, Parc de l’Espanya Industrial i carrer 

Tarragona, que permetin resoldre l’encontre de l’avinguda Roma amb els espais immediats a 

l’Estació de Sants, unint i cosint els Districtes de Sants i l’Eixample. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/6559) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar l’Ajuntament que, 

en un termini de 6 mesos presenti a aquesta Comissió un estudi de l'estat de manteniment dels 

parcs infantils de la ciutat, juntament amb una diagnosi de les deficiències que puguin tenir 

cadascun d'ells, i un pla de millores que contempli mesures per dotar-los d'instal·lacions 

adequades, amb ombra, fonts d'aigua, seients, una neteja adequada i accessibilitat universal. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/6541) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que degut a les 

irregularitats administratives que la Fiscalia va apreciar en l’operació urbanística que va 

permetre la construcció de l’Hotel del Rec Comtal, l’Ajuntament de Barcelona encarregui una 

auditoria externa per tal de revisar tot aquest procediment urbanístic. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/6566) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

Municipal a desmantellar la superilla del Poblenou arran del rebuig veïnal a la implantació 

d’aquesta mesura que es va posar en marxa de manera precipitada i improvisada sense comptar 

amb un consens veïnal, i que suposa problemes de mobilitat, entre d’altres, en tota la zona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/6547) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Una estratègia de 

millora tant quantitativa com qualitativa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de 

l’Aire i per l’elaboració d’un pla de reducció de les emissions contaminants a la ciutat de 

Barcelona. 1.-  Que el govern municipal presenti en el termini de 3 mesos una estratègia per la 

millora de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire a la ciutat de Barcelona. 

Aquesta estratègia ha d’incloure: a) La instal·lació de 8 noves estacions automàtiques de 

mesura de la qualitat de l’aire que permeti donar solució a l’actual dèficit d’informació en els 

districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu especialment la Zona Franca i l’entorn 

del Port de Barcelona. B) Una actualització dels equips i mètodes analítics emprats per tal 

d’analitzar la concentració de NO x, SO 2, CO, O3, PM10 i PM2,5 en totes les estacions 

automàtiques de la ciutat. 2.- Que el govern elabori en un termini de 6 mesos un pla de reducció 

de les emissions dels contaminants atmosfèrics amb objectius globals i sectorials de caràcter 

vinculant. Per fer-ho possible, ha d’elaborar anualment un inventari de les emissions de 

contaminants atmosfèrics a la ciutat de Barcelona que identifiqui les fonts d’emissió, 

quantifiqui les emissions totals i sectorials, la seva evolució temporal i el grau de compliment 

dels objectius establerts. Aquests objectius generals i específics de reducció, per tal de donar 

compliment als objectius establerts, han de ser vinculants tant per empreses com per 

l’administració pública i revisables bianualment amb l’horitzó final emissions zero el 2050. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/6553) Que el govern municipal aprovi tots els projectes constructius previstos, liciti les 

obres i construeixi les noves àrees de lleure de gossos, les ampliacions de les àrees ja existents, 

així com les zones d’ús compartit, dins del present mandat municipal. 

 

24.-  (M1519/6554) Que l’Ajuntament encarregui a la Guàrdia Urbana la justa missió d’apaivagar 

d’una manera decidida, la circulació de les motos per la vorera, pràctica que els darrers temps 

ha crescut exponencialment, comprometent la seguretat dels vianants. Tant mateix, per dur a 

terme aquesta tasca, és necessari detectar espacialment el gruix d’aquesta problemàtica i 

estipular un pla d’acció que enumeri accions i efectius. L’elaboració d’aquest pla d’acció, estarà 

limitada temporalment un màxim de 3 mesos i per a la seva execució un màxim de 4 mesos. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/6561) Que el Govern de la ciutat, en coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya, impulsi un programa per incrementar la utilització de les línies regulars 

d’autobusos interurbans entre la ciutat de Barcelona i els municipis de la seva àrea d’influència. Que 

l'esmentat programa es desenvolupi de forma coordinada amb els projectes d’execució d’obres que 

afectin els accessos a la ciutat i concretament les remodelacions dels carrils d’autobús, com per exemple 

el previst per a l’avinguda Meridiana. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

26.-  (M1519/6542) Que el Govern municipal reforci les línies d’autobús de Transports Metropolitans de 

Barcelona que connecten les platges amb la resta de barris –sobretot les línies 59 i D20- amb l’objectiu 

de poder garantir i millorar aquest servei de transport públic de la ciutat. 

 

27.-  (M1519/6543) Que el Govern municipal apliqui l’Ordenança de Vianants i Vehicles i pregui les mesures 

necessàries per tal de resoldre la problemàtica vinculada a l’ocupació intensiva d’espai i aparcament 

públic, per part d’empreses amb ànim de lucre de lloguer de bicicletes i scooters. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

28.-  (M1519/6567) Que se’ns informi de quan té previst el Govern municipal aprovar inicialment i 

definitivament una modificació o una nova ordenança de terrasses de la ciutat de Barcelona, i quin cost 

ha tingut a data d’avui per al Grup Ajuntament l’assistència tècnica externa per a l’elaboració de les 

ordenacions singulars de terrasses durant l’any 2015, 2016 i 2017, detallat per any, entitat municipal, 

concepte i ordenació singular. Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en 

aquesta comissió. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

29.-  (M1519/6560) Com garantirà el govern el funcionament de les rampes d’accés als autobusos de barri, 

que actualment no funcionen en molts vehicles? Quan té previst el govern de la ciutat modernitzar la 

flota d’autobusos de barri, amb l’objectiu de reduir el número d’avaries i millorar el servei? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

30.-  (M1519/6568) Quin és el calendari previst per a la construcció dels equipaments i habitatges previstos al 

solar de l’antiga Clínica Quirón de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 5-11? Sol·licitem 

disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

31.-  (M1519/6548) Hi ha cap registre individualitzat que demostri, que més enllà de l’aparença, tots els 

gossos etiquetats com a Gossos Potencialment Perillosos ho siguin realment? Pot revaluar-se l’etiqueta 

en aquells gossos que no pertanyen a les races pures previstes per la llei catalana i que presenten un bon 

comportament social intra i extra espèci ? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI)  Mocions 

 

 


