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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  17 de gener de  2018 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior i rectificació del resultat de la votació del punt 

número 21 de l’acta corresponent a la sessió de la CEUM de 12 de juliol de 2017 

  

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Proposta Estratègica per al Park Güell. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Informe de balanç sobre la Mesura de Govern: Estratègia de la bicicleta per Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/7887) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de la 

preocupant situació, en què es troba el servei de llicències de l'Ajuntament, acumulant queixes 

constants en relació a terminis de resposta de sol·licituds d'entrevistes amb els tècnics 

municipals i terminis d'atorgament de llicències d'obres. Demanem que s'exposi l'evolució 

d'aquests paràmetres en els darrers anys, així com s'exposin les actuacions previstes per a la 

millora de l'actual Servei de Llicències. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

4.-  (10PL15746) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM a les finques núm. 13B-17 del carrer Sant 

Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer Amadeu Vives, núm. 1 del carrer Ciutat, per deixar sense 

efecte la Modificació del PGM aprovat definitivament al mateix àmbit el 22 de juliol de 2009, 

d’iniciativa municipal; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 

per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de l'Eixample 

 

5.-  (17PL16507) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat als 

Jardins dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, promogut pel Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

6.-  (17PL16508) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament 

situat a la plaça de Sarrià núm. 1-4, al barri de Sarrià, promogut per BIMSA / Barcelona 

d’Infraestructures Municipals. 

 

Districte de Nou Barris 

 

7.-  (17PL16506) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament docent situat al 

carrer Pedrosa núm. 16-20, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

8.-  (17PL16509) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament 

esportiu i docent situat al Parc de Fornells, al Districte de Nou Barris, promogut pel Consorci 

d’Educació de Barcelona; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 

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

 

Districte de Sant Andreu 

 

9.-  (17PL16491) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de l’escola Ignasi 

Iglesias i l’equipament esportiu, situats al passeig Torres i Bages al Districte de Sant Andreu, 

promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 
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Districte de Sant Martí 

 

10.-  (17PL16493) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

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

situat al carrer Badajoz núm. 32, promogut per Valontime SLU; amb les modificacions a que fa 

referència l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

11.-  (17PL16500) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), de la Modificació del Pla 

de Millora Urbana del Subsector 11 del PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades, 

promogut per la Junta de Compensació del Subsector 11, atesa la petició formulada per l’entitat 

promotora del planejament; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 

de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, 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. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

12.-  (00-2016-0006) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó - Palestra al local ubicat al carrer Rosselló i 

Porcel, 2 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 3 d’octubre de 2016, per exercir l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Dragó – Palestra, 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, 

i les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per 

un equipament esportiu i recreatiu, i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

13.-  (02-2015LL51008) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de la rehabilitació i restauració de la Casa Pere Company, als terrenys situats al carrer Casanova 

número 203 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a l’Institut 

Català del Sòl la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 29 de febrer de 2016, per a 

les obres de la rehabilitació i restauració de la Casa Pere Company, 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-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 

 

14.-  (10BC 2016/005) APROVAR definitivament el Projecte Refós del Projecte Modificat 1 del 

Projecte Executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i 

Castillejos: separata d'obra civil túnel 1 i Projecte Executiu Actualitzat dels túnels viaris a la 

plaça de les Glòries, entre el carrer Badajoz i rambla del Poblenou: separata d'obra civil túnel 2, 

d'iniciativa municipal, d'acord l’Informe Tècnic-Jurídic de BIMSA, que figura a l'expedient 

administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 149.267.647,78 

euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 

89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme de Catalunya; RESOLDRE les al·legacions presentades d’acord amb l’informe 

Resposta, que s’inclou dins l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna per reproduït; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; PUBLICAR aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, 

a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona i ENCARREGAR a 

la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 

Districte de Gràcia 

 

15.-  (06-2017CD42492) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de 

rehabilitació de la façana posterior al carrer Tordera núm. 29-31 de conformitat amb l’article 7 

de l’Ordenança Fiscal 2.1 2017 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la Comunitat de 

Propietaris del carrer Tordera 29-31 la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres núm.: 06-2017CD42492, 

essent la quota de l’ICIO un cop aplicada la esmentada bonificació de 1.998,73 euros atès que 

s’ajusta al supòsit previst a l’apartat B3 de l’article 7 de l’esmentada ordenança en tant que les 

obres es duen a terme en un edifici catalogat com a nivell C segons Pla de Planejament 

Urbanístic del Districte de Gràcia; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

16.-  (06-2017CD26496) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de conservació 

o reparació menor (2l-OCD), per la instal·lació d’andamis (3m1-OCI), per actuació en façanes 

(3f1-OCI), actuació en cobertes (3f3-OCI) i per a la restauració o reparació de murs perimetrals 

(3f5-OCI) al passatge Isabel núm.2 de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 

2017 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR al Sr. Manuel Roig Pujol la bonificació del 50% sobre 

la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres 

núm.: 06-2017CD26496, essent la quota total de l’ICIO de 1.152,33€ a la qual s’ha d’aplicar 

aquesta bonificació, atès que s’ajusta al supòsit previst a l’apartat B2 de l’article 7 de 

l’esmentada ordenança en tant que les obres es duen a terme en un edifici que pertany al conjunt 

“Entorn B de C. Sant Camil, 29-31” que segons el Pla especial de protecció del patrimoni 

arquitectònic i catàleg del districte de Gràcia està catalogat de nivell B; i DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

17.-  (06-2017CI34438) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres de reforma 

parcial interior de l’edifici La Salut del Col·legi Kostka Jesuïtes Gràcia al carrer Mare de Déu 

de la Salut 17-29 de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 2017 reguladora de 

l’ICIO; CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació la bonificació del 65% sobre la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat immediat amb núm. 
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06-2017CI34438, essent la quota total de l’ICIO de 1.003,58 euros a la qual s’ha d’aplicar 

aquesta bonificació, atès que s’ajusta al supòsit previst a l’apartat A1 de l’article 7 de 

l’esmentada ordenança en tant que les obres que es duen a terme amb aquest comunicat són 

promogudes per la Fundació Jesuïtes Educació, entitat sense ànim de lucre; i DONAR trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

18.-  ( 06-2017LL17757) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres d’edificació 

per ús provisional, en part de la parcel·la, per la implantació en PB d'una escola de 2 aules, en 

espera dels equipaments previstos al planejament vigent, segons projecte identificat per IIT: 

ADD-2017-2533627230P, modificat el 23-06-2017 (Escola modular de Gràcia)  al Carrer 

Encarnació 61-63 de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 2017 reguladora de 

l’ICIO; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la 

quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la llicència d’obres 

majors núm. 06-2017LL17757, essent la quota total de l’ICIO de 12.745,16 euros a la qual s’ha 

d’aplicar aquesta bonificació, atès que s’ajusta al supòsit previst a l’apartat A1 de l’article 7 de 

l’esmentada ordenança en tant que les obres es duen a terme amb aquesta Llicència d’obres es 

corresponen amb la construcció de la Escola modular de Gràcia per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona, entitat de caràcter públic competent per promoure la creació, la 

construcció i les obres de reforma, d’ampliació i millora dels centres docents públics, llevat dels 

universitaris, d’acord amb el que s’estableix a l’article 61 de la llei 22/1998 de 30 de desembre; 

i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/7888) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que es realitzi en el 

termini d'un mes un inventari dels problemes estructurals i de manteniment dels 26 aparcaments 

per a residents i es presenti a la comissió de març un informe de l'estat de la qüestió. 2.- Que 

s'elabori un pla de rehabilitació i manteniment integral dels aparcaments per residents dotat de 

la partida pressupostària municipal corresponent i que es posi en marxa en el termini màxim de 

sis mesos. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/7884) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Manifestar el profund 

desacord i rebuig a l'increment de les tarifes del transport públic per a l'any 2018, que ha 

aprovat el consell d'administració de l'ATM. - Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes del 

transport públic per a l'any 2018, com a mesura d'urgència. - Reclamar una modificació de 

l'actual sistema tarifari per al 2019, amb la finalitat de facilitar l'accés al transport públic als 

usuaris habituals, a les famílies més desfavorides econòmicament i als col·lectius més 

vulnerables. - Impulsar una llei de finançament del transport públic a nivell estatal que 

garanteixi un transport públic de qualitat i assequible per a tots els ciutadans. - Traslladar el 

present acord a l'ATM, a l'AMB, a la Generalitat de Catalunya i a l'Estat Espanyol. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/7871) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal 

sol·liciti a l'Estat la concessió de llicències dels locals del Front Marítim de la Barceloneta que 

expiren el 2019. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

22.-  (M1519/7860) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1.- Dotar pressupostàriament i executar en temps i forma la integració urbana de la 

ronda de Dalt en el tram comprés entre l'avinguda de Vallcarca i el Mercat de la Vall d'Hebron 

(Fase 2), per tal que la cobertura acordada i la permeabilitat de la trama urbana d'aquest àmbit 

sigui una realitat durant el present mandat. 2.- Realitzar un calendari i un pla d'inversió per a la 

cobertura de la ronda de Dalt al seu pas pel Districte d'Horta-Guinardó, en el tram comprés 

entre l'avinguda del Jordà i la plaça de Karl Marx. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/7877) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Traslladar a 

l'Autoritat del Transport Metropolità el desacord amb l'increment de tarifes del transport públic 

aprovades pe a l'exercici 2018 i que suposen un increment de més del 2% de mitjana per als 

títols de transport de l'ATM de Barcelona. 2.- Treballar en un nou model tarifari que no 

contempli increments per sobre de l'IPC i que d'acord amb la creació d'una taula social del 

transport estableixin l'aplicació de noves bonificacions socials ampliant la cobertura als títols de 

transport públic  més utilitzats i per aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat social, 

famílies nombroses i a totes les persones en situació d'atur amb ingressos inferiors al SMI. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/7767) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Un centre d'acollida 

d'animals on l'etologia gregària dels gossos sigui respectada quan les condicions higiènic-

sanitàries (quarentena) no ho desaconsellin. - Una gestió que diversifiqui i enriqueixi el temps 

dels animals permetent conservar l'hàbit de micció i defecació fora del lloc de descans. - Un 

àrea de descans propi que permeti a l'animal sentir-se protegit, còmode i lliure de tota amenaça. 

- Que l'àrea veterinària estigui al nucli de l'àrea de cohabitació dels animals afavorint al 

personal qualificat valorar diàriament els individus tenint més a prop els que tenen una condició 

física més delicada. Han de ser els professionals els que dia a dia coneguin l'estat físic, 

emocional i social de tots els animals sota la seva responsabilitat. Els acollits han de ser seguits 

de prop i constituir l'eix del CAAC junt amb els potencials adoptants. - Que hi hagi espais 

segurs i amplis on poder fer socialització i enriquiment ambiental. Dissenyats per experts, 

dinàmics i amb fàcil manteniment. - Que s'incorporin els avenços tècnics i de disseny que 

permeten mantenir les àrees de descans calentes a l'hivern i fresques a l'estiu mitjançant un 

sistema sostenible del control d'intercanvi d'aire i la inclusió de panells d'energia solar. - L'àrea 

d'acollida i administració ha de ser agradable i acollidora. I si cal lluny del nucli de convivència 

i veterinària dels animals per minimitzar l'estrès. - Les famílies han de ser ateses de manera 

personalitzada i correcte i orientades de forma objectiva abans de mostrar les imatges dels 

candidats escaients al perfil de l'adoptant. La trobada amb la família amb els candidats es mirarà 

que no sigui estressant per l'animal. - Sales de trobada de les famílies amb el gos tant recreant 
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una habitació d'una llar com un pati de joc. En cas d'adopció, la visita veterinària i la 

compilació de la documentació es farà en aquest mòdul evitant les escenes caòtiques de 

l'actualitat que han provocat desistiments i devolucions. - Gats i gossos no haurien de compartir 

el Centre. Als gats no els acostuma a agradar tenir a prop gossos (ni desconeguts ni estressats) i 

menys en gran nombre. I als gossos amb instint de caça els gats els resulta un estímul ansiogen. 

Els gats adults són animals poc socials i compartir espai amb desconeguts els estressa. Només 

per l'olfacte la detecció d'uns i dels altres els augmenta el nivell de cortisol a la saliva. - Els 

centres d'adopció felins integrats a la ciutat tenen unes càpsules multi nivell individuals, fàcils 

de netejar i segures. Tenir més de sis individus per sala és aberrant i segons el previst en el nou 

Centre es podria arribar a 30 en total. Considerem que l'esforç que s'està fent en la construcció 

del nou Centre d'acollida i adopció de Barcelona-Montcada Reixac mereix que vagi encaminat 

a acollir animal que en poc temps puguin ser adoptats perquè es trobin en unes condicions de 

socialització i ambientació idònies per restar poc temps, així com la fita ha de ser que aquest 

sigui el darrer Centre, no perquè duri molts anys sinó per que la responsabilitat de la població 

en vers els animals faci obsolet un CAAC. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/7889) Que el govern, en relació a la problemàtica de la mala qualitat de l'aire a l'entorn 

de la zona del Fòrum, realitzi els acords següents: 1.- En el termini de 3 mesos encarregui i 

disposi de dos estudis, per a poder ser contrastats, un realitzat a proposta del consistori i un a 

proposta de la Coordinadora Airenet, per tal d'identificar les fonts d'emissió de dioxines, furans 

i metalls pesants a l'entorn del Fòrum. Els estudis han de ser independents, pràctics, amb dades 

de medicions permanents i mostres de terreny (aire i sòl) i coordinats amb la resta 

d'administracions, institucions i organismes implicats. 2.- S'implementin les demandes a l'AMB 

fruit dels resultats i les conclusions de l'Estudi encarregat per BCASA Socio Enginyeria, SL 

sobre la identificació de les fonts de les males olors a l'entorn del Fòrum d'abril de 2017. 3.- Es 

realitzi un informe i es presenti en el termini de 2 mesos de l'històric dels 6 darrers anys del 

nombre de tonelades d'escombraries tractades, del consum de gas natural i del consum de carbó 

activat necessaris per al normal desenvolupament de les activitats de TERSA. 4.- Constitueixi 

una Comissió mixta formada com a mínim per tècnics de l'Ajuntament i per tècnics a proposta 

de la Coordinadora Airenet per tal d'elaborar conclusions, plantejar accions i fer-ne el 

seguiment. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

26.-  (M1519/7885) Que l'Ajuntament, amb coordinació amb la resta d'administracions implicades, 

implanti polítiques efectives per reduir la generació de residus, impulsar el reciclatge i 

l'economia circular, garantint així un creixement sostenible, respectuós amb el medi ambient i 

minimitzant la contaminació. Que a curt termini i com a mesura inicial, es modifiqui l'actual 

plec de condicions del servei de recollida de residus de l'Ajuntament de Barcelona per impulsar 

el reciclatge de residus en la ciutat de Barcelona. 
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27.-  (M1519/7886) Que el govern municipal estudiï i tingui en consideració la petició de 

l'Associació de Veïns de la Barceloneta de recolzar la implantació del projecte del Museu de 

l'Hermitage en la Nova Bocana del Port de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

28.-  (M1519/7861) Que el govern municipal doti de transparència la política retributiva del personal 

de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, posant a disposició de la ciutadania les retribucions 

íntegres de tots els seus treballadors i treballadores. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

29.-  (M1519/7890) Quines accions ha realitzat o té previst realitzar el govern de la ciutat en relació 

a la necessària renovació urbana als entorns de l'Estació de Sants, i en relació a les voluntats 

expressades en la declaració institucional aprovada en sessió plenària de novembre de 2016 ? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

30.-  (M1519/7872) Quins són els terminis reals d'execució dels projectes, treballs i obres a realitzar 

a la presó Model ara que l'Ajuntament ja disposa de les claus del recinte ? 

 

31.-  (M1519/7873) Quin és l'estat en què es troba la possible expropiació dels 10 solars de 

l'Eixample en què el govern municipal hi va suspendre les llicències el mes de febrer de 2017 ? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

32.-  (M1519/7862) Quantes places d'aparcament per a cotxes a la via pública s'han eliminat en els 

anys 2016, 2017 i quina és la previsió del 2018 a la ciutat de Barcelona, detallant els subtotals 

per Districtes i els motius ? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

33.-  (M1519/7879) Quin impacte han tingut a la ciutat de Barcelona les diferents moratòries i 

suspensions de llicències que s'han aplicat i/o s'estan aplicant durant aquest mandat, i quins 

procediments judicials s'han obert i estan en marxa com a conseqüència de cadascuna 

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

aquesta comissió. 

 

34.-  (M1519/7880) En quin estat es troba el Pla d'Inspecció de clubs de cànnabis a nivell de ciutat i 

el protocol específic a l'aplicatiu informàtic que permeti identificar les inspeccions d'aquesta 

tipologia d'activitats, per tal de determinar quantes inspeccions s'han fet en clubs de cànnabis 

per comprovar el compliment de la normativa d'aquest tipus d'establiments (demanem que se'ns 

faciliti en aquesta Comissió el detall de les inspeccions que s'han fet en clubs de cànnabis, 

desglossades per districtes, indicant la data i el resultat de cadascuna d'aquestes inspeccions, 

requeriments que s'han fet i si s'ha donat resposta a cadascun d'aquests requeriments, situació 

actual i adreça de cadascun d'aquests locals inspeccionats)? Sol·licitem disposar d'una còpia per 

escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

35.-  (M1519/7891) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat a la 

Comissió d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat de 21 de juny de 2017, amb el següent contingut: 

(M1519/6431) Que el govern iniciï, tant aviat compti amb autorització judicial i de l'Adif, la 

connexió provisional de la Rambla 11 de Setembre del Districte de Sant Andreu amb la Rambla 

de Prim del Districte de Sant Martí. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

36.-  (M1519/7769) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la sessió extraordinària de la Comissió d'Ecologia,  Urbanisme i Mobilitat de 23 de 

març de 2017 amb el redactat següent: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda 

instar a Transports Metropolitans de Barcelona i, en concret, a la seva presidenta a: 1.- Complir 

amb els criteris de transparència i publicar les dades sobre els sous que perceben els directius de 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 2.- Realitzar, en el termini de dos mesos, una 

auditoria externa sobre l’organització i la gestió interna de TMB, per tal de poder avaluar 

l’eficiència en la gestió d’aquesta empresa pública al llarg dels darrers anys. 3.- En el cas que 

l’auditoria determini una mala praxi per part dels actuals responsables de l’empresa pública 

TMB, així com dels seus antecessors, emprendre les mesures necessàries per tal de depurar 

responsabilitats. 4.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. 

(TMB) la plantilla de les empreses citades, inclosa la coberta per contractes temporals i 

d’interinatge no vinculats a cap lloc de treball. 5.- Entregar als membres del Consell 

d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la relació de llocs de treball de cada una 

d’aquestes empreses, entesa com la llista que identifica cada un dels llocs de treball, amb 

indicació, per a cada un d’ells, de les dades següents: la denominació i les característiques 

essencials del lloc de treball, els requisits essencials per ocupar-lo, el grup, la categoria 

professional i el règim jurídic aplicable al lloc, la forma de provisió i la retribució íntegra de 

cada lloc de treball. 6.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB 

S.A. (TMB) la relació de contractes temporals i d’interinatges subscrits per les empreses 

indicades i que no estan vinculats a cap lloc de treball, assenyalant per a cada un d’aquests 

contractes la durada i l’objecte del contracte, incloses les funcions que ha de desenvolupar la 

persona contractada per aquestes vies, i la retribució bruta íntegra prevista, sense donar el nom 

de la persona contractada. 7.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i 

FMB S.A. (TMB) còpia de tots els contractes del personal fora de conveni de Transports de 

Barcelona S.A. i Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona S.A. (571 persones). 8.- Entregar als 

membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots els 

contractes de les externalitzacions que manté TB S.A. i FMB S.A. (seguretat, neteja, etc.). 9.- 

Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots 

els contractes d’operacions fora del seu propi àmbit de servei (Metro de Panamà (dos), Tramvia 

Saragossa, Tren Equador, Sistema tarifari Equador, Tramvia d’Orán Argelia, Metro Santiago de 

Xile, Transport urbà Perpinyà, Transport urbà Antibes, BRT Greater Dhaka). 10.- Sol·licitar la 

intervenció de la Sindicatura de Comptes i la realització d’un informe de fiscalització respecte 

als processos de selecció, contractació i règim de retribucions de tots els càrrecs directius i 

personal fora de conveni de TB S.A. i FMB S.A. (TMB). 11.- Traslladar aquest acord al 

Parlament de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes i a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

 
VI) Mocions 


