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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  16 de novembre de  2016 

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.-  L'Estratègia de Residu Zero de Barcelona. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Seguiment de la Mesura de Govern per aplicar l'eradicació de l'ús del Glifosat en els espais 

verds i via pública municipals de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Gràcia 

 

3.-  (15PL16307) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit delimitat pels 

carrers de l'Argentera, núms. 5 a 11 i 10 a 18, de Cambrils, núm. 12 i de la Farigola, núms. 31 a 

47, al barri de Vallcarca del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal; TRAMETRE 

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

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (02-2014CD05786) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior 

en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un emplaçament de les obres 

inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de l’edifici carrer Villarroel, 

170 (exp. 02-2014CD05786) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 

70% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per 

l’admissió del comunicat diferit d’obres menors tipus I, el 19 de febrer de 2014 (que suposa una 

bonificació de 3.048,50 euros), donat que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 

l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són promogudes per una entitat de 

caràcter públic en equipament comunitari; DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

als efectes pertinents. 

 

5.-  (02-2016CD35028) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior 

en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un emplaçament de les obres 

inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de l’edifici carrer Villarroel, 

170 (exp. 02-2016CD35028) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, 

CONCEDIR a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 

70% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per 

l’admissió del comunicat diferit d’obres menors tipus I, el 22 d’agost de 2016, donat que les 

obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016 

en tant que són promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament comunitari (clau 

7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 

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

pertinents. 

 

6.-  (02-2014CI44442) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la substitució dels 

quadres elèctrics general i de la planta subterrània per adequació a normes de l’edifici carrer 

Londres, 55 (exp. 02-2014CI44442) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 

2014, CONCEDIR a la Diputació de Barcelona, NIF P0800000B, la bonificació del 70% sobre 

la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del 

comunicat immediat d’obres menors tipus II, en data 29 de desembre de 2014 (que suposa una 

bonificació de 1.757,26 euros), atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 

l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són promogudes per una entitat de 

caràcter públic en equipament comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

7.-  (10-2014LL25146) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les instal·lacions 

objecte de la llicència d’obres tramitada amb número d’expedient 10-2014LL25146 per a la 

instal·lació d’ascensor i rehabilitació de patis en edifici catalogat a la rambla del Poblenou 51; 

CONCEDIR a la comunitat de propietaris de la rambla del Poblenou 51 la bonificació del 35% 

sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb allò que 

estableix  l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre edificis 

o locals urbanísticament protegits amb un nivell de protecció C; i DONAR-NE trasllat a la 

Direcció d’Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

8.-  (M1519/4603) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal 

insti al Govern  de la Generalitat a modificar urgentment la legislació vigent per tal que els 

habitatges d'ús turístic requereixin la tramitació de llicència municipal prèvia a l'inici d'activitat 

en el marc de la Llei de Turisme. Així com, a garantir que l'Ajuntament de Barcelona pugui 

desenvolupar regulació pròpia en matèria d'habitatges d'us turístic. 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/4595) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern 

impulsi la renovació del Front marítim de Sant Martí entre el Pavelló de la Mar Bella i la Zona 

del Parc del Fòrum, urbanitzant el passeig Marítim de forma contínua amb l'existent, d'acord 

amb l'Estudi Estratègic realitzat durant el mandat Trias. 2.- Que el govern impulsi la creació 

d'equipaments vinculats pràctiques esportives de platja en el marc de les actuacions de 

renovació d'aquest front litoral. 3.- Que el govern encarregui conseqüentment, els projectes 

constructius d'acord amb els criteris establerts a l'Estudi Estratègic realitzat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

10.-  (M1519/4580) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern adopti les 

següents mesures urgents relatives a la contaminació ambiental: - Que en el termini d'un mes es 

presenti el protocol d'actuació en cas de contaminació atmosfèrica. - Que el protocol inclogui 

reforç en els serveis i la gratuïtat del transport públic en els trajectes i horaris que es determinin. 

- Que el protocol tingui en compte la classificació ambiental dels vehicles (distintius ambientals 

de la DGT). - Que en el termini d'un mes s'estableixi un calendari concret per a la implantació 

progressiva del protocol. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/4570) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a elaborar un Pla d'usos pel barri de Sant Antoni i els entorns del Mercat de Sant 

Antoni, i que aquest es treballi en paral·lel amb el futur Pla d'Usos de Ciutat Vella per tal que 

contempli la singularitat dels entorns del Mercat, vetlli per la continuïtat del teixit comercial de 

barri i reguli els nous usos que s'hi estableixin. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/4591) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a presentar una proposta de reforma dels extrems de l'avinguda Paral·lel, 

consensuada amb els veïns i comerciants de la zona, en un termini màxim de tres mesos. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/4567) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern iniciï els 

tràmits per tal d'aprovar l'instrument de planejament urbanístic corresponent pels edificis 

afectats, en concret 5 delimitats pels carrers Reina Amàlia, Lleialtat, de la Cera, i la ronda de 

Sant Pau, incloent en el mateix la conservació del gimnàs Sant Pau i la construcció d'habitatges 

de protecció en règim de lloguer social. Iniciar la tramitació de l'expropiació forçosa per la via 

d'urgència de les finques incloses en l'àmbit d'actuació del Pla. Incloure la construcció dels 

habitatges en el Pla per al dret a l'habitatge 2016-2025, aportant la corresponent dotació 

pressupostària en aquesta actuació per fer front a les despeses d'expropiació i edificació. Signar 

un conveni amb la cooperativa gestora per a la cessió de l'espai que ocupa actualment per tal de 

continuar amb la seva activitat. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

14.-  (M1519/4596) Instar al govern municipal a que prengui les mesures necessàries i amb caràcter 

d'urgència acceleri la presentació de  la nova ordenança per regular la circulació de vehicles de 

mobilitat personal (VMP). Que escolti al sector i acordi aquells apartats dels quals depengui la 

supervivència de les empreses que dinamitzen els ginys. Que no es penalitzi a usuaris 

particulars ni empreses d'una manera tan desproporcionada, quan s'està creant un mal precedent 

per futurs usuaris d'aquesta mobilitat. I en definitiva, que es demostri en general, una mínima 

sensibilització amb el sector de l'emprenedoria, una de les maneres més eficients de repartiment 

social de la riquesa. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

15.-  (M1519/4581) Que s'iniciïn amb caràcter immediat totes les accions necessàries per 

desenvolupar el regulat en la Llei d'Urbanisme (en el text refós consolidat amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la 

Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i per la Llei 7/2011 de 

juliol, de mesures fiscals i financeres) capítol V, articles 175 a 186, referents a l'obligació 

d'edificar, amb la finalitat de promoure l'ampliació del parc de vivenda de lloguer assequible. 

 

16.-  (M1519/4582) Es demana al govern municipal que es posin en marxa, de manera immediata, 

totes les actuacions necessàries per protegir la intimitat i la seguretat dels veïns les vivendes 

dels quals estan essent afectades pels jardins del calaix de les vies de Sants.  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/4571) Que el govern municipal faci públic l'informe existent i que realitzi un informe 

complementari que permeti conèixer els usos que permetrien conservar el màxim d'espais i 

elements originals del Teatre Arnau, per tal de garantir-ne la seva protecció i perdurabilitat, i al 

mateix temps poder fer un procés participatiu útil i clar amb la ciutadania donant a conèixer les 

possibilitats reals de l'edifici. 
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18.-  (M1519/4572) Que es realitzi un projecte per tal d'estudiar i realitzar una reordenació de les parades 

d'autobús, tant urbanes com interurbanes, i es creï una àrea d'espera amb condicions que centralitzi, 

reconegui, i doni resposta al caràcter de HUB modal del tram de la Diagonal en el seu pas per la Zona 

Universitària. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/4592) Que el govern municipal insti a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per tal de presentar 

una proposta tarifària del rebut de l'aigua a Barcelona, consolidant la rebaixa no aplicada de l'any 2016, 

amb noves rebaixes de les tarifes per l'any 2017. 

 

20.-  (M1519/4593) Que el govern municipal garanteixi la continuïtat de les instal·lacions i equipaments del 

Parc del Castell de l'Oreneta consistents en el trenet miniatura, els ponis, un bar-restaurant, i la zona de 

jocs infantils. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

21.-  (M1519/4597) Atès que el govern s'ha posicionat públicament en contra la construcció de l'Hotel 

Drassanes, Atès que el procediment d'atorgament de llicències és un procediment reglat. Atès que han 

transcorregut 18 mesos des de la sol·licitud de llicència esmentada, i atès el fallit intent de tergiversar la 

protecció de patrimoni per tal d'eludir l'acompliment de la legalitat en l'atorgament de llicències, quins 

són els següents passos previstos pel govern en relació a l'atorgament d'aquesta llicència? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/4568) Quina serà la reducció de tarifes en el transport públic per aquest any 2017 a Barcelona? 

 

23.-  (M1519/4569) Davant la situació de La Marina, les demandes dels veïns i veïnes tant d'aquest barri en 

general del districte de Sants, pensa la Presidenta replantejar a TMB el projecte de la xarxa ortogonal en 

aquesta zona. Facilitant l'arribada de les veïnes a centres sanitaris sense cap mena de transbord. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/4594) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l'estat 

d'execució del prec M1519/4222, acceptat en la sessió de 21 de setembre de 2016: (M1519/4222) Instar 

al Govern municipal a que se'ns entregui en el marc d'aquesta Comissió tots els informes de Bombers 

sobre seguretat i evacuació del Mercat de la Boqueria des de l'any 2011 (inclòs) que han estat tinguts en 

compte per a l'ordenació de les seves terrasses, i a presentar una proposta de distribució prèvia o 

ordenació singular de terrasses dels porxos de la Boqueria consensuada amb els veïns i comerciants de la 

zona, en un termini màxim d'un mes. 

 

VI)  Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

25.-  Manifestar el rebuig que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es realitzin pràctiques i exercicis 

militars. 

 


