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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  19 d'octubre 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 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Desenvolupament del Vehicle Elèctric a Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/4363) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte del 

desenvolupament de les obres del túnel de Glòries, així com l'estat de desenvolupament de les 

actuacions acordades en els processos de participació ciutadana per a la consecució dels 

equipaments, la urbanització del Parc, el túnel viari entre el carrer Badajoz i la rambla del 

Poblenou, i la reurbanització de la Gran Via en aquest tram. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (CO 2016-10/23) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea General 

del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 20 de juny de 2016, 

relatiu a l’ampliació de la modificació dels seus estatuts aprovats per l’Assemblea General de 

l’entitat en la sessió de 22 de juliol de 2014, amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 15/2014, de 

16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa i 

d’altres modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu annex. 

 

 

 



 

Ref:  CCP 10/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  17/ 10/ 2016     16: 37 
2 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

4.-  (14PL16284) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5 de la Llei de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 

30/92 de 26 de novembre) 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, promogut per 

Bigdal 5000, S.L., atesa l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva 

aprovació, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 

l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, 

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, 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. 

 

Districte de Gràcia 

 

5.-  (14PL16208) RECTIFICAR, a l'empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’errada material 

continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 

27 de maig de 2016, del Pla Especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats 

del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, en el sentit a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per reproduït a efectes de motivació; 

INCORPORAR la documentació corregida al document definitiu del Pla. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (01-2016CD05549) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar en l’edifici del Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el nivell A, 

corresponent als Béns culturals d'interès nacional i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

per a l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Gran Teatre del Liceu una bonificació del 95% 

sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del 

comunicat d’obres, de 20 d’abril de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 

construccions i obres, que ascendeix a 5.433,70 euros, es redueix un 95%, la qual cosa 

representa una bonificació de 5.162,01 euros, quedant només obligat a pagar 271,69 euros per 

aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

7.-  (01-2016CD12970) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar en l’edifici del Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el nivell A, 

corresponent als Béns culturals d'interès nacional i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

per a l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Gran Teatre del Liceu una bonificació del 95% 

sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del 

comunitat d’obres, en data 11 d’abril de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò 
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establert en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la 

bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, 

construccions i obres, que ascendeix a 12.202,97 euros, es redueix un 95%, la qual cosa 

representa una bonificació d’11.592,82 euros, quedant només obligat a pagar 610,15 euros per 

aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

8.-  (01-2016LL03572) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en intervenció en la façana amb mitjans auxiliars, de l’edifici del Gran Teatre del 

Liceu i porta d’accés a l’Espai Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el nivell A, corresponent 

als Béns culturals d'interès nacional i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 

2016, CONCEDIR a la Fundació Gran Teatre del Liceu una bonificació del 95% sobre la quota 

de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb la concessió de la llicència 

d’obres, de data 31 de març de 2016, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert 

en l’article 7è.1.B1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la 

seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres 

que ascendeix a 24.377,74 euros, es redueix un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 

23.158,85 euros, quedant només obligat a pagar 1.218,89 euros per aquest concepte. DONAR-

NE TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

9.-  (EM 2016-10/24) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat 

privada municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de 

considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i 

organismes que en depenen o s’hi vinculen. SOTMETRE a informació pública l’acord i la 

modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

10.-  (M1519/4364) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Deixar en mans de la 

sobirania ciutadana i veïnal, el futur de la Superilla Poblenou, mitjançant la celebració d'una 

consulta a tal efecte, no més enllà del febrer 2017. 2) Que el govern impulsi la constitució d'una 

Comissió que tindrà per objectiu la fixació de la pregunta, la data i l'àmbit d'abast de la 

consulta, essent a més, l'òrgan encarregat de supervisar el procés. 3) Que la Comissió per la 

consulta, estarà composta per representació veïnal que sigui reflex de la diversitat de 

sensibilitats existents respecte aquesta actuació i pels partits polítics amb representació al 

consistori. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

11.-  (M1519/4345) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern impulsi les 

polítiques necessàries per reduir la generació de residus en la ciutat. Amb aquesta finalitat, es 

planteja la necessitat d'avaluar el grau de compliment, del "Pla de prevenció de residus 2012-

2020", presentar les mesures de millora que es considerin necessàries i realitzar una campanya 

de comunicació específica coincidint amb la setmana europea de la prevenció de residus. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/4352) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: - Incorporar, a partir de l'1 de gener de 2017, criteris de gènere a la valoració 

d'adjudicació dels concursos d'urbanisme, promoguts per l'ajuntament i per totes les empreses 

amb participació municipal. - Realitzar, en el termini de 3 mesos, un mapa dels punts negres 

que existeixen a la ciutat en referència a l'urbanisme de gènere, i establir criteris d'intervenció. - 

Crear, en el termini de 3 mesos, la figura de responsable d'urbanisme de gènere per tal que 

pugui avaluar els projectes realitzats pel mateix ajuntament, els concursos i la planificació 

urbana sigui d'origen públic o privat. - Crear, en el termini de 3 mesos, un programa específic 

de formació sobre urbanisme de gènere adreçat al personal tècnic. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/4368) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: 1) Agilitzar les obres del túnel viari de Glòries, en la mesura del possible, tot 

complint amb totes les mesures de seguretat. 2) Que es convoqui la Comissió de seguiment de 

Glòries per tal d'informar als veïns i grups polítics dels sobrecostos en les obres d'execució del 

túnel viari de la plaça de les Glòries, i la raó d'aquests, i de com afectarà en la mobilitat el retard 

de les obres del túnel. 3) Continuar amb tots els tràmits per a la redacció de la licitació de la 

segona fase del túnel (tram entre Badajoz i rambla del Poblenou). 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/4339) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l'Ajuntament de 

Barcelona encarregui una auditoria tècnica i econòmica sobre el projecte d'obres de la plaça de 

les Glòries en relació a les complicacions sorgides, especialment pel què fa a la profunditat no 

prevista d'un dels túnels i altres estructures subterrànies, així com dels avantprojectes i estudis 

previs, i ha de permetre identificar l'origen de les mateixes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/4365) Instar al govern municipal a prendre les mesures necessàries per promocionar la 

transició cap a l'electrificació de la flota de vehicles privats de la ciutat de Barcelona, 

incentivant fiscalment, bonificant econòmicament i comprometent-se a un desplegament 

progressiu de carregadors que pugui satisfer la demanda actual i futura de vehicles elèctrics. 

Amb el ferm convenciment que garantir la recàrrega de manera ràpida i eficient, és una manera 

directa de promocionar el traspàs de la flota privada cap a l'electrificació. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/4353) Que el govern municipal convoqui la Comissió de seguiment de Glòries, en un 

termini de 15 dies, per tal d'informar del retard previst en desenvolupament de les obres del 

túnel i de la plaça de les Glòries, així com dels motius i de l'impacte pressupostari que pugui 

implicar. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/4366) Quines són les gestions dutes a terme pel govern des d'aleshores per donar 

resposta a aquesta problemàtica i quan té prevista la creació del Centre Urbà d'Adopció Felina? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

18.-  (M1519/4346) S'han implantat les bonificacions per a la T-Jove anunciades pel govern? En cas 

afirmatiu, quantes bonificacions s'han atorgat? 

 

19.-  (M1519/4347) Quins seran els projectes i les actuacions concretes del Pla de Barris que es 

finançaran amb els fons FEDER de la Unió Europea? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/4354) Per quin motiu s'incorporà a última hora el punt de l'ordre del dia del passat 

Consell d'Administració de TMB del 22 de juny, en el qual es preveia impugnar l'Ordre de 

Serveis Mínims del 15 de juny i posava en entredit l'acord en fred del 2006 signat entre TMB, 

FGC, CCOO, UGT i la Generalitat? En aquest sentit, quin calendari té previst el govern per tal 

de negociar el nou conveni col·lectiu de Metro? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/4369) Quin és el calendari previst per a la tercera i última fase que ha de completar la 

urbanització del costat mar del calaix de vies de Sants on es troba l'edifici de Can Vies? 

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

 

22.-  (M1519/4370) Quines són les previsions municipals d'ús dels solars als carrers Cid 11-15 i 

Perecamps 8-16 al Raval Sud, i quin és el calendari previst? Sol·licitem disposar d'una còpia 

per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/4340) En quin estat estan les converses entre les tres parts, quins espais afecten, quines 

contraprestacions econòmiques hi podrien haver i si l'Ajuntament s'ha plantejat l'adquisició com 

ho revertirà en el districte donada la problemàtica de manca d'equipaments i zona verda. 

 

24.-  (M1519/4341) Un cop finalitzada la contractació del servei de conservació de les jardineres 

quines seran les accions a dur a terme en quant a retornar al model de gestió i execució directa, 

amb personal propi, del manteniment d'aquesta zona. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

25.-  (M1519/4367) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 20 d'abril de 2016, amb el 

contingut següent: (M1519/3171) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar 
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al Govern municipal a l'aprovació d'un Pla Director de la plaça d'Espanya que consideri la 

pacificació del trànsit, la recuperació i renaturalització de les voreres per a ús ciutadà i la 

possible recuperació de l'espai central per a gaudi ciutadà, en el termini de quatre mesos. 

Integració dels carrils bici en l'esquema dels carrils bicis en l'esquema de mobilitat de la plaça 

d'Espanya, prioritzant la seguretat dels ciclistes i els vianants. Consensuar el Pla director amb 

els districtes afectats així com amb les associacions veïnals i el teixit comercial de la zona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/4371) 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 

 

27.-  Garantir la qualitat arquitectònica a la ciutat. 

 


