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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  18 de maig 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.-  Omplim de Vida els Carrers –La Implantació de les Superilles a Barcelona. 

 

2.-  Regulació de la circulació de vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i cicles de més de 2 rodes. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/3325) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de la 

convocatòria i la reunió de l'Alcaldessa realitzada amb els veïns de les AAVV partidàries del 

cobriment complert de la Ronda prèvia a la Comissió de Seguiment convocada en temps i 

forma pel dia 10 de maig a les 19,30 h. a la Biblioteca de Penitents. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/3330) Que comparegui la responsable del Govern municipal en matèria de mobilitat 

per tal d'informar sobre l'estratègia d'implantació del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

5.-  (M1519/3334) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar sobre el 

projecte del Nou Espai Barça que preveu la transformació de totes les instal·lacions esportives 

del Club, que inclou l'actual Camp Nou, el Palau Blaugrana i el Miniestadi, i sobre les reunions 

que ha mantingut el FC Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona en relació a aquest projecte, 

els acords als quals han arribat, així com el calendari i inversió prevista. Sol·licitem disposar 

d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (20160334-35-36) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 

euros (IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les següents factures que 

corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat reconegudes en l’exercici 

corresponent: La factura número 0001, de 31 de desembre de 2015, emesa per Juan Martínez 

Maimó, NIF 52.606.697Q i així regularitzar les despeses generades per a la contractació 

d’Anàlisi Constructiu i aixecament de plànols de l’edifici municipal del Carrer Paradis, 10, en 

relació al contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de setembre 2015, per un 

import d'11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 2015, emesa per 

la empresa Parques y Jardines Fábregas, S.A., NIF A58574526 i així regularitzar les despeses 

generades pel servei de disseny i construcció de 10 unitats de prototips models A1 PE tubular, 

A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, de protectors d’escocells destinats a l’espai de les 

terrasses de la ciutat de Barcelona, en relació al contracte menor número 15005082, aprovat en 

data 27 de novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. La factura número 10505979, 

de 30 de novembre 2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues S.L.P., NIF B81709081 i així 

regularitzar les despeses generades pel serveis de suport jurídic per a la licitació del contracte 

d’obra publica pel subministrament d’energia tèrmica a l’Hospital del Mar, en relació al 

contracte menor número 15004502, aprovat en data 4 de novembre de 2015, pe un import de 

18.150,00 euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per 

un import 37.764,10 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posicions pressupostàries 

indicades en aquest mateix document i a favor de les empreses que es detallen a continuació: 

Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un import d'11.253,00 euros; Parques y Jardines 

Fábregas S.A., NIF A58574526 per un import de 8.361,10 euros i J&A Garrigues S.L.P., NIF 

B81709081 per un import de 18.150,00 euros. 

 

7.-  (14PL16212) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de 

Consumidors de Cànnabis a 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. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

8.-  (14PL16275) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la rambla de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnicojurídic 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 Sants-Montjuïc 

 

9.-  (14PL16242) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats al Barri 

del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 

que 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. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

10.-  (15PL16374) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el  Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al 

carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 

Districte de Gràcia 

 

11.-  (15PL16361) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a l’Ordenació volumètrica de la 

parcel·la situada a la travessera de Dalt núms. 97-99, i Modificació puntual del PEPPAHA del 

Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 

12.-  (14PL16208) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats del 

Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a que 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. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

13.-  (15PL16371) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el  Pla de Millora Urbana del Sector 09 Hortal, al barri del Carmel i entorns, 

promogut per Ducsa Barcelona,SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 

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

s’incorpora a aquest acord. 

 

14.-  (15PL16289) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als carrers de 

Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52; i del  Vent, núms. 5-9B, promogut per Lassus 

Internacional, S.L., amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de 

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

acord; DETERMINAR que, a l’empara de l’article 92.1.a) del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, s’afegeix d’ofici la prescripció següent: “Els espais de sortida a la coberta des 

dels habitatges de la planta inferior tindràn les dimensions i alçada estrictament necessàries per 

a la seva funció, no podent constituir, en cap cas, espais habitables pels habitatges. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

15.-  (05-2014CD20318) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala comunitària de la finca 

ubicada al carrer Madrazo 130 (que compta de planta baixa i sis alçades), de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a la Sra. M. Angeles Coupet Molins la 

bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada 

per l’admissió del comunicat diferit d'11 de juny de 2014 de les obres ubicades a la finca de 

carrer Madrazo 130 consistents en la instal·lació d’un ascensor en l’interior de l’edifici, tramitat 

a l’expedient 05-2014CD20318 (essent la quota total de l’ICIO de 2.412 euros, aplicant la 

bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 241,2 euros, la qual consta va ser 

abonada per la interessada); donat que les obres emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a 

allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les condicions 

d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integren 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 l’obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

16.-  (05-2015CD70038) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la tala de 

part de l’arbrat existent a la finca de l’avinguda J.V. Foix 116-220, deguda a la afectació per 

grafiosis que pateix, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a 

Centro Asturiano de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat diferit de 28 de 

gener de 2016 tramitat a l’expedient 05-2015CD70038 (essent la quota total de l’ICIO abonada 

la de 287,43 euros, aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és la de 100,60 

euros); atès que les obres emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten 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 tala de l’arbrat es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i 

acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

esportiu-recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

17.-  (05-2016CI06893) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de conservació o reparació menor de l’edifici catalogat ubicat al carrer Lleó XIII, 4, i de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Anthouse, amb CIF 

B60263332, la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres generada per l’admissió del comunicat de 17 de febrer de 2016 tramitat a l’expedient 05-

2016CI06893, per a la realització de les obres ordinàries de conservació o reparació menor de 

l’edifici ubicat al carrer Lleó XIII, 4, consistents en el sanejament dels revestiments que es 

troben en mal estat a la planta baixa i a la planta soterrani de l’edifici, atès que s’ajusten a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es realitzen en un edifici 

urbanísticament protegit (nivell de protecció C, segons es desprèn de l’informe del Departament 

de Patrimoni Arquitectònic. Històric i Artístic obrant a l’esmentat expedient); essent la quota 

total de l’ICIO de 510.04 euros, aplicant la bonificació del 35% la quota resultant exigible és la 

de 331,53 euros, la qual consta va ser abonada per la interessada; APLICAR el mateix tipus de 

bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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18.-  (07-2015CD39893) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la realització d’unes obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis 

catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, llevat de les obres de 

conservació o reparació menor; reforma interior en locals, entitats sense ús d’habitatge, sense 

afectar l’estructura de l’edifici; i obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats 

A B, ubicades al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la 

bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 

generada  pel comunicat d’obres, presentat el 30 de juny de 2015, que suma la quantitat de 

22.793,05 euros, essent la quota total de l'ICIO de 35.066,23 euros i aplicant la bonificació del 

65% la quota resultant exigible és de 12.273,18 euros (35% restant) atès 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, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) 

i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social. APLICAR el mateix tipus de 

bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i DONAR-NE 

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

 

19.-  (07-2008LM07312) DEIXAR sense efecte la bonificació concedida a Residencial Nou Hebron, 

SL per acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 13 de desembre de 2012, d'un 

90% de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per construir un conjunt 

edificatori de 54 habitatges de protecció oficial, en règim d’us de lloguer, de 25 anys, de règim 

general, situat al passeig Vall d’Hebron, núm. 120, atès que els habitatges de protecció oficial 

inicialment previstos, finalment han estat executats per una altra societat, LNC de inversiones, 

SA; DONAR-NE trasllat a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 

c)  Proposicions 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/3335) 1. APROVAR inicialment la modificació del contingut de la Disposició 

transitòria segona de l'Ordenança de Terrasses, quedant el seu redactat de la manera següent: 

"Llicències vigents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança. Les llicències que en el moment 

d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança siguin susceptibles de renovació s'han d'adaptar a les 

condicions d'aquesta ordenança en els terminis màxims següents: a) A partir de l'1 de gener del 

2018 les condicions de distàncies previstes als articles 10 i 11, les condicions d'ubicació 

previstes a l'article 9 i el nombre de sanitaris i condicions d'accessibilitat de l'establiment 

d'acord amb l'article 29. b) A partir de l'1 de gener de 2021 en el cas de les terrasses situades en 

el Port de Barcelona i en el Port Olímpic, o en el moment què entri en vigor el decret 

d'ordenació singular de l'espai corresponent. 2. SOTMETRE-LA  a informació pública per un 

termini de trenta dies hàbils. 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

21.-  (M1519/3329) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Instar al Parlament 

de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar els sistemes d'abastament i sanejament 
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d'aigua en Alta com a béns comuns i com a un servei que atén un Dret Humà essencial per a la 

vida, per tant com a estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables. 

2.- Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i sostenibilitat a que retiri els 

seus recursos al TSJ contra les sentencies del TSJC d'anul·lar la concessió de gestió a Acciona 

sobre ATL. 3.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i 

Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que 

torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l'Agència 

Catalana de l'Aigua de manera transitòria. 4.- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el 

Departament de Territori insti a aquesta nova empresa pública a la creació d'un reglament que 

contempli els espais necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes 

imprescindibles de transparència, control municipal i també de control ciutadà. 5.- Instar al 

Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori a revisar els criteris jurídics 

que han portat a la conclusió de no rescindir el contracte en funció de les irregularitats 

detectades per l'Oficina Antifrau de Catalunya. 6.- Instar el govern de la Generalitat a fer públic 

el calendari de la recuperació de la gestió pública d'ATL. 7.- Comunicar per escrit aquest acord 

al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida. 8.- Publicitar aquest acord als mitjans de 

comunicació de titularitat municipal. 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/3326) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal a realitzar al llarg de 2016, els projectes de reurbanització del carrer Balmes entre 

plaça Molina i plaça Kennedy incorporant les corresponents partides al pressupost de l'any 

2017, per tal de que les obres finalitzin al llarg del present mandat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/3320) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es constitueixi un 

àmbit d'actuació urbanística que inclogui la totalitat de l'avinguda de Roma junt amb les illes de 

cases circumdants, per tal d'estudiar, conjuntament amb empreses, comerciants i entitats 

presents a la zona, mesures efectives que promoguin la realització de les obres pendents i la 

dinamització comercial i ciutadana de l'avinguda de Roma. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/3331) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern de la 

ciutat a que es comprometi a millorar la seguretat entorn a la convivència entre vianants, 

ciclistes i conductors de vehicles de motor mitjançant la millora de la senyalització i el 

desplegament de campanyes de conscienciació i pedagogia ciutadana en relació a la normativa 

vigent, per tal de que la generalització d'un mitjà de transport saludable i sostenible com és el de 

la bicicleta es dugui a terme d'una manera ordenada, tot garantint la bona convivència entre 

vianants, ciclistes i vehicles de motor a la via pública, fins al desplegament total i definitiu de 

l'Ordenança de la Circulació de vianants i Vehicles en relació a aquest ús.  
 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/3339) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal 

iniciï les actuacions necessàries per tal de remodelar l'avinguda Príncep d'Astúries, amb 

l'objectiu de millorar-ne la qualitat ambiental, fer-la més amable i més segura als veïns, així 

com més adequada per a les activitats econòmiques. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

26.-  (M1519/3299) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Donar suport 

públicament a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i oferir suport als actes que s'organitzin al 

municipi per difondre la seva tasca. 2. Manifestar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient el rebuig de l'Ajuntament de Barcelona al Pla Hidrològic de la Demarcació 

Hidrogràfica de l'Ebre aprovat pel govern espanyol. 3. Ratificar la necessitats de cabals 

ecològics suficients per les zones humides dels nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre 

que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic. 4. 

Ratificar que com marca la Directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar 

en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos usuaris. 5. Fer 

arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catlaunya, a la Plataforma en Defensa de 

l'Ebre (c/ Enric d'Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

27.-  (M1519/3327) Instar al Govern municipal a que pregui les mesures necessàries en el transcurs 

dels propers 6 mesos, per reduir en un 25% el frau en el transport públic, desenvolupant 

mesures tant de tipus coercitives com pedagògiques. Per potenciar aquestes mesures és 

imprescindible que el Govern municipal denunciï públicament el frau en el transport públic de 

manera clara i unívoca. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

28.-  (M1518/3321) Que el Govern municipal impulsi una aplicació flexible de l'Ordenança de 

Terrasses, tal com reclamen sindicats i patronal, per tal que el Zúrich pugui mantenir 

íntegrament la seva activitat a la via pública com ho ha estat fent fins ara, i no es tingui que 

veure greument afectada per una disminució dràstica del número de taules. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

29.-  (M1519/3332) Que es convoqui una sessió extraordinària del Grup de treball sobre el Model de 

futur del Zoo de Barcelona, per tal d'abordar als aspectes més immediats que afecten la gestió 

del Parc i el futur d'algunes de les seves espècies. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

30.-  (M1519/3340) Que el Govern municipal iniciï en els propers mesos la gestió urbanística del 

polígon d'actuació urbanística definit a la MPGM a l'illa delimitada pels carrers del Danubi, del 

Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i la travessera de les Corts i entorns. 
 

31.-  (M1519/3341) Que el Govern municipal consideri les necessitats específiques d'estacionament, 

càrrega i descàrrega de les empreses de reformes de cuines, banys i similars, i col·labori si 

s'escau amb els gremis respectius, a l'hora de renovar la definició de les àrees de Descàrrega 

Urbana de Mercaderies (DUM) i altres mesures que s'hi puguin relacionar. 



 

Ref:  CCP 5/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  13/ 5/ 2016     14: 51 
8 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/3336) Instar al Govern municipal a garantir que el projecte de la Ronda de Dalt 

asseguri la cobertura en tots els trams pendents, i que en cas negatiu, el Govern municipal 

expliqui la seva proposta i les seves implicacions en el territori. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

33.-  (M1519/3328) Quin és el capteniment del Govern municipal envers les afectacions 

urbanístiques del Pla General Metropolità de 1976 del Túnel d'Horta i els barris afectats de Font 

del Gos i Can Papanats? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

34.-  (M1519/3322) Quin és el protocol de neteja específic per tal de garantir la salut pública a la 

platja experimental per a gossos i el seu entorn? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

35.-  (M1519/3333) Quin és l'estat i els terminis d'execució de les expropiacions previstes en els 

àmbits de planejament del Carmel i els entorns (la Vall d'Hebron i els Tres turons) i al nucli 

Antic de Sant Andreu? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

36.-  (M1519/3337) En quins planejaments urbanístics o acords municipals de la ciutat de Barcelona 

s'han cedit solars municipals a cooperatives d'habitatges, sindicats, operadors i entitats sense 

afany de lucre per a la construcció d'habitatges de protecció de lloguer i/o lloguer social en els 

últims 10 anys i en quina data (especificant l'adreça de cadascun dels solars, a qui s'ha cedit 

cadascun d'aquests solars, en quins d'aquests solars no s'han iniciat les obres i per quins motius, 

en quins s'han iniciat les obres i actualment estan en construcció i en quins han finalitzat les 

obres i en quina data es van iniciar i en quina van finalitzar, i detallant el règim d'adjudicació 

dels habitatges i número d'habitatges, l'entitat responsable de l'adjudicació, el procés 

d'adjudicació i la publicitat que s'ha donat a cadascun d'aquests processos i en quines dates)? 

Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

37.-  (M1519/3300) L'Ajuntament de Barcelona té previst imposar algun tipus de sanció a aquesta 

empresa o rescindir el contracte de concessió, iniciant la municipalització del servei de poda de 

l'arbrat, que pertany a Parcs i Jardins? 

 

38.-  (M1519/3301) Sota quins criteris es realitzen aquestes externalitzacions de gats i gossos? 

Aquestes externalitzacions garanteixen el benestar dels animals així com el seu seguiment per 

part del CAAC i de les veïnes de la ciutat? Són les educadores canines d'Ethogrup incapaces de 

solucionar in situ els problemes d'inhibició i reactivitat d'alguns dels gossos? 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

39.-  (M1519/3338) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició M1519/3177, aprovada en la sessió de 20 d'abril de 2016: La 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal a promoure 

l'enderroc i/o enderrocar l'edifici de Can Vies per poder executar la rampa d'accés a la coberta 

del calaix de vies de Sants, prevista a l'espai on es troba actualment l'edifici, i per poder iniciar 

la tercera fase d'urbanització del calaix de vies de Sants. 

 

VI) Mocions 


