COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Dia: 17 de febrer 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.-

Per aplicar l'eradicació de l'ús de glifosat en els espais verds i la via pública municipals de
Barcelona.

2.-

Resiliència Urbana.
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal ERC:

3.-

(M1519/2693) Que comparegui el responsable del govern municipal de l'Àrea d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, per tal que informi dels esdeveniments
que s'han succeït a l'immoble situat al carrer Doctor Trueta 195 de Barcelona (Ateneu La Flor
de Maig), al barri de Sant Martí, de quins han estat els informes previs a la compra de part de
l'immoble que va tenir un cost d'1 milió d'euros i de quins són els següents passos que pensa
emprendre l'actual Govern davant d'aquesta situació.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4.-

(14PL16180) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció
arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona,
d’iniciativa municipal, amb les modificacions 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.
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi
5.-

(13PL16108) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial
Urbanístic d’ordenació de l’ampliació de l’edificació de la finca situada al camí de la Santa
Creu d’Olorda a Vallvidrera, núms. 79-81, promogut per Ramón Comerma i Oliva, atesa
l’existència de motius determinants de la denegació de la seva aprovació, als quals fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.
Districte d'Horta-Guinardó

6.-

(15PL16369) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ús com a
equipament de la finca de Can Garcini situada al carrer Xiprer núm. 40-46, d’iniciativa
municipal, amb les modificacions a que 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 Nou Barris

7.-

(15PL16366) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou equipament situat al carrer de
Sant Iscle, 50-54, destinat a piscina i pista poliesportiva, al districte de Nou Barris, d’iniciativa
municipal, amb les modificacions a que fa referència l’informe tècnic-jurídic de la Direcció de
Planejament, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord.

IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte de Sants-Montjuïc
8.-

(15PL16319) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’Àmbit discontinu format per les
finques del Temple de Santa Maria de Sants i del carrer d'Olzinelles, núm, 30, d’iniciativa
municipal.
c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
9.-

(M1519/2698) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: La Creació del Consell
Assessor d'Urbanisme de Barcelona com un òrgan de caràcter voluntari i complementari a
l'organització municipal i de composició mixta format per un Regidor i un representant tècnic
designat per cadascun dels partits polítics amb representació municipal. El CAUB tindrà
facultats informatives, consultives i deliberatives per a millorar els processos de participació en
matèria urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d'ordenació per tal d'assolir el
consens necessari per les propostes de planejament i garantir els objectius d'un
desenvolupament sostenible ambiental i econòmic per la Ciutat i que vetlli per: 1. Per una
transformació i millora continuada de la Ciutat, cal un debat i consens polític ampli, però que a
més cal contrastar-ho i ratificar-ho des de diversos punts de vista tècnics. 2. Un
desenvolupament sostenible del territori en termes de Sostenibilitat, Mobilitat , Arquitectura,
Recursos i Tecnologies (SMART) en tant que dinamitzadors de millores social i econòmiques
de la població. Amb aquesta finalitat cal que el desenvolupament urbanístic, la construcció
d'infraestructures de mobilitat, i les actuacions de protecció del patrimoni territorial estableixen
les pautes espacials per a un desenvolupament del territori on l'Administració ha de ser
particularment activa en fomentar el desenvolupament i la gestió. 3. Donar cabuda a les
necessitats de sòl per a habitatge assequible. Equilibrar la relació entre habitatge i activitat
econòmica en el seu interior i/o amb els teixits urbans del seu entorn. 4. La moderació del
consum del sòl i reciclar sòls urbans amb usos i/o intensitats obsoletes o poc adequades el seu
entorn urbà mitjançant usos mixtes i equilibrats per tal de que afavoreixin l'eficiència
econòmica. El desenvolupament ha de ser sostenible a través d'afavorir la diversitat del territori
mitjançant la protecció dels espais naturals, com a components de l'ordenació del territori per
tal de garantir-ne el seu funcionament autònom. 5. Cal afavorir la cohesió social del territori i
evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. Situar equipaments col·lectius dins de les
àrees susceptibles de transformació urbana per tal de donar-hi servei i satisfer les necessitats no
cobertes. 6. S'ha de concebre el paisatge de la ciutat com un element en transformació, com a
valor social i actiu econòmic, però de necessària preservació dels conceptes d'identitat i
identificables com un element de transmissió patrimonial a les properes generacions.
Del Grup Municipal Ciutadans:

10.-

(M1519/2682) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a que, en el termini de tres mesos, elabori un Pla d'Accessibilitat actualitzat, amb
l'objectiu de complir amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013 de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, indicant prioritats, calendari i pressupost. Que en
l'elaboració de l'esmentat pla es tinguin en compte les opinions de les entitats representatives
del sector.
Del Grup Municipal ERC:

11.-

(M1519/2694) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a: 1. Exigir al govern de la Generalitat el seu compromís a finançar i finalitzat el
projecte de la construcció de les infraestructures penitenciàries necessàries per tal de procedir al
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trasllat dels interns tan bon punt sigui possible. 2. En cas d'incompliment, que l'Ajuntament de
Barcelona avanci una part del finançament. 3. Donar compliment als acords existents, o
adaptar-los mínimament, per tal de desencallar el tancament de la presó Model de Barcelona el
més aviat possible. 4. Garantir la construcció dels equipaments previstos en l'actual
emplaçament de la presó Model, que han de millorar qualitativament i quantitativament les
dotacions públiques existents.
Del Grup Municipal PSC:
12.-

(M1519/2704) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Que es presenti en 2
mesos un nou calendari, amb els compromisos d'execució, de les actuacions de remodelació
integral i construcció d'habitatges a Trinitat Nova. - Que el govern municipal valori la
col·laboració municipal en la construcció dels habitatges que falten per finalitzar aquest procés
de remodelació.
Del Grup Municipal PP:

13.-

(M1519/2714) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar a l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) a la conversió del títol de transport "T-Jove" en el títol "T-Jove x
20", consistent en un títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb nombre
il·limitat de viatges integrats durant 30 dies consecutius i per a totes les zones 1 i 2, i en tots els
models de transport, amb un cost de 20 euros.
Del Grup Municipal CUP:

14.-

(M1519/2631) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Demanar una revisió de
les concessions per part de l'Institut de Parcs i Jardins per tal que: - Els parcs de la ciutat i
platges tinguin servei de WC públic. - Que es revisin totes les concessions de tal manera que les
que estiguin en precari es puguin regularitzar. - Que en les ginguetes que no estan adjudicades o
pendents de concurs, es prioritzi l'explotació a entitats del barri amb facilitats de tipus
econòmic, bé rebaixant el preu de la licitació, donant facilitats pel pagament o canviant el
model escollint a una formula més econòmica per tal de fomentar una economia no competitiva
i arrelada als barris. - Que es revisi si les instal·lacions poden arribar a ser un perill per les
veïnes (ex. Castell de la Oreneta creueta del coll) o be que vulnerin els drets dels animals (pony
club del castell de l'oreneta). - Que aquelles concessions que impliquin un edifici emblemàtic
com és el cas de la Masia Can Miralletes es retornin al barri per tal que pugui ser un centre
social amb més usos i no dedicat exclusivament a la restauració.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Ciutadans:

15.-

(M1519/2683) Suspendre la disposició sobre horaris de tancament de l'ordenació singular de
terrasses dels carrers Blesa i Blai, i s'iniciï immediatament el procés de modificació de
l'esmentada ordenació singular, amb la finalitat d'aconseguir una solució consensuada entre
veïns i restauradors.
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Del Grup Municipal ERC:
16.-

(M1519/2695) Que el govern municipal es comprometi a millorar la senyalització dels carrils
bici de doble circulació, especialment als passos de vianants que creuen els carrils de doble
sentit de circulació de bicicletes i alhora també creuen una calçada amb un únic sentit de
circulació de vehicles de motor, amb la finalitat de prevenir l'accidentalitat entre ciclistes i
vianants de les esmentades interseccions.

17.-

(M1519/2696) Que el govern municipal activi els mecanismes necessaris per tal de regular
l'aparició de pantalles i cartelleria digital a molts establiments comercials de la ciutat, que
generen contaminació lumínica i incompleixen les ordenances.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CIU:

18.-

(M1519/2699) Quins recursos humans aporta l'Ajuntament de Barcelona en el marc del conveni
signat entre la societat comarcal REGESA i l'empresa municipal BAGURSA en matèria de
mediació i assessorament en casos d'emergència residencial? Quantes persones d'entitats
externes a l'Ajuntament han estat contractades per prestar els seus serveis en el marc d'aquest
conveni, ja sigui formant part dels equips adscrits a les oficines de l'habitatge dels districtes o
d'altres recursos municipals?

19.-

(M1519/2700) Quin és el capteniment envers del trasllat previst al mandat passat del conjunt
dels serveis urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona a la nau central de Can Batlló?
Del Grup Municipal Ciutadans:

20.-

(M1519/2684) En relació a l'edifici Imagina, la societat Mediacomplex i la societat Rylson XXI
Inmuebles SL, Quines són les relacions financeres detallades entre aquestes empreses i
BIMSA? El govern considera que la situació actual és beneficiosa per a l'interès públic?
Del Grup Municipal PSC:

21.-

(M1519/2705) Quina és la situació de la contracta de manteniment de semàfors?

22.-

(M1519/2706) Quan ens lliuraran els estudis previs realitzats per a la connexió del tramvia?
Del Grup Municipal PP:

23.-

(M1519/2715) Quin ús té previst el govern municipal per a la plataforma entre la platja de la
Nova Mar Bella i el Parc dels Auditoris del Fòrum que estava destinada a ubicar el projecte del
zoo marí i quin és el calendari previst?

24.-

(M1519/2716) Quines mesures té previst posar en marxa el govern municipal per tal de garantir
els desplaçaments i accessos durant el Mobile World Congress (MWC) davant l'anunci de vaga
de transport públic pels dies 22 i 24 de febrer, tant a la Fira com a la pròpia ciutat?
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Del Grup Municipal CUP:
25.-

(M1519/2632) Sol·licitem conèixer si les declaracions de l'Alcaldessa són compartides per
aquest govern, si es pensa reprendre la negociació a Bus i Metro amb tothom i si es pensa
disculpar públicament per aquestes desafortunades paraules.

26.-

(M1519/2633) Donat que el termini acordat per assolir l'eradicació del glifosat i les accions
paral·leles i complementàries acordades, és d'un any, quina és la temporització dels diferents
punts de l'acord.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal ERC:

27.-

(M1519/2697) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat en data 21 d'octubre de 2015 amb el contingut següent: (M1519/1207)
Que es creï una nova línia d’autobús llançadora gratuït entre l’Hospital del Mar i l’Hospital de
l’Esperança per tal de facilitar als pacients dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí el
desplaçament diari fins a l’Esperança, essent aquesta dotada amb els recursos suficients per tal
d’absorbir la demanda actual, especialment entre la franja horària de les 7:00 hores i les 15:00
hores.
Del Grup Municipal PP:

28.-

(M1519/2717) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució de la proposició M1519/991, aprovada en la sessió de 22 de setembre de 2015:
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern municipal a establir el
calendari i la inversió prevista per tal de desallotjar els centres penitenciaris de la ciutat de
Barcelona, com ara la Model i Trinitat Vella, i la posada en marxa dels equipaments, habitatges
de protecció oficial i zones verdes dels espais que ocupen actualment les presons, així com
donar compte a aquesta comissió en un termini de quatre mesos.
VI) Mocions
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