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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Dia:  20 d'abril 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 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  (CO 2016-04/7) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General del 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, en sessió de 10 de desembre de 2014, relatiu a 

l’aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts 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, d’acord amb el text incorporat en l’expedient 

administratiu. ENCARREGAR al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (en 

endavant, un cop aprovada definitivament la modificació dels seus estatuts i en vigor, Consorci 

Besòs Tordera), que actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació 

dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, sotmetiment de l’expedient a 

informació pública, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com que procedeixi a la 

publicació integra el text de la  modificació dels Estatuts definitivament aprovada en el Butlletí 

Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local. CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient 

de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 

Besòs pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 

suggeriment.  DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca 

del riu Besòs, als efectes escaients. 

 

Districte de l'Eixample 

 

2.-  (13PL16155) RECTIFICAR, a l'empara de l’article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’errada material continguda 

al plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 

sessió de 3 d’octubre de 2014, del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de l’edifici 

situat entre mitgeres al passatge de Mercader, núm. 11, promogut per Grup MED Corporatiu, 
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SAU, 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 el plànol esmenat al document 

definitiu del Pla. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

3.-  (09PL15395) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 4/1999 de 

13 de gener, de modificació de la llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques 

i del procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla Especial Urbanístic i de Millora 

Urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació dels sòls d’equipament de les 

parcel·les al carrer Pomaret, 106-108, promogut per la Fundación Real Monasterio de Santa 

Isabel, atesa l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a 

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

motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i 

PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

4.-  (15PL16358) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el  Pla Especial Urbanístic integral de la parcel·la situada al carrer Pons i 

Gallarza, núm. 32 i carrer Fraga núms. 2-18, promogut per 080 Arquitectura i Gestió, SL, 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 

 

5.-  (03-2013LL42701) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’edificació de nova planta destinada a garatge públic de vehicles lleugers al 

carrer Major de Mercabarna, 110 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna) la bonificació del 

50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 

concessió de la llicència, l'11 de març de 2014 (03-2013LL42701), per a l’edificació de nova 

planta destinada a garatge públic de vehicles lleugers; donat que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per iniciativa pública, la 

construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7c) i les obres acompleixen 

una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per a la promoció d’aparcament 

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

 

6.-  (07-2014LL02686) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

restauració i consolidació d’un equipament comunitari administratiu / cultural / docent al carrer 

Sant Antoni Ma Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau la bonificació del 65% 

sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de 

la llicència, el 19 de març de 2014 (07-2014LL02686), per a la restauració i consolidació del 

cos de la cúpula del Pavelló de Sant Rafael, 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, la 

restauració i consolidació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres 



 

Ref:  CCP 4/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  18/ 4/ 2016     16: 40 
3 

acompleixen una indiscutible funció d’interès cultural com és la realitzada per equipament 

administratiu-cultural-docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

7.-  (07-2015LL35432) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

llicència d’obres per a la restauració interior i adequació arquitectònica al nou ús de museu del 

Pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ubicat al carrer Sant Antoni 

Maria Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; 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 per la concessió de la 

llicència, el 12 de gener de 2016, que suma la quantitat de 21.915,71 euros, essent la quota total 

de l'icio de 33.716,47 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 

11.800,76 euros (35% restant) considerant 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. 

 

8.-  (07-2015LL56124) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

llicència d’obres per a la rehabilitació de la cúpula de la Capella de l’Antic Convent de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 i de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a 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 per la concessió de la llicència, el 23 de 

desembre de 2015, que suma la quantitat de 2.927,76 euros, essent la quota total de l'icio de 

4.504,24 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 1.576,48 euros 

(35% restant) considerant 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. 

 

9.-  (09-2014LL07597) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

construcció d’un edifici destinat a 41 habitatges de protecció oficial i espais vinculats, al 

passeig Torras i Bages, 139 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a Projecte Hàbitat 2000, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 8 de maig 

de 2014 (09-2014LL07597), per a la construcció del referit edifici de protecció oficial; 

considerant que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les 

obres estan adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016, els 41 

habitatges de protecció oficial i espais vinculats ho són en règim general destinat a la venda, el 

titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, i les obres acompleixen una indiscutible 

funció d’interès social com és la realitzada per habitatge amb protecció oficial; i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó - Districte de 

Sant Martí 

 

10.-  (16PL16387) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona,  la Modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al sistema 

d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers, Alts Forns, 84-86,  Via Augusta 405-407, 

carretera de Sant Cugat 2X, Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, Av. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada 95-97, I Veneçuela 96- 106, d’iniciativa municipal; 

EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes.  

 

Districte de Gràcia 

 

11.-  (15PL16307) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del pla general metropolità a l’àmbit delimitat pels 

carrers de l’Argentera 5  a 11 i 10 a 18, de Cambrils 12 i de la Farigola 31 a 47 al Districte de 

Gràcia, d’iniciativa municipal, EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; 

SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional; PRORROGAR la 

suspensió, de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la 

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

s’incorpora a aquest acord, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 

de gestió urbanística, així com de l’atorgament de llicències i/o comunicats d’obres, de 

parcel·lació de terrenys, d’edificació, gran rehabilitació i rehabilitació integral o enderrocament 

de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 

municipals connexes establerts per la legislació sectorial; DETERMINAR que l’àmbit de 

suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat 

amb el punt 3 de l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme; DETERMINAR, també, a 

l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a 

màxim, de dos anys a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB de l’acord de 

suspensió de llicències potestativa prèvia (BOPB de 5 de maig de 2015); i PUBLICAR el 

present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/3171) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal a l'aprovació d'un Pla Director de la plaça 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 gaudiment ciutadà, en el termini de dos 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 activitats veïnals i el teixit comercial de la zona. 
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Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/3110) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal que, en el termini de tres mesos, elabori i posi en marxa una campanya de divulgació 

i conscienciació, de la conveniència de disposar, d'una assegurança de responsabilitat civil 

enfront de tercers per a circular en bicicleta, coordinant-se amb les Associacions Empresarials 

de l'Assegurança. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/3165) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Estudiar i obrir una taula 

de treball entre l'Ajuntament, les Entitats corresponents i els col·lectius afectats per tal 

d'analitzar el model de plataforma única com a solució a l'accessibilitat als carrers, de tal 

manera que els criteris adoptats es puguin aplicar tant en actuacions futures com en les ja 

realitzades. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/3154) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Impulsar el projecte 

pel disseny i posada en marxa d'un centre urbà d'acollida i adopció felina, com a prova pilot 

d'un servei específic i més accessible geogràficament destinat als gats abandonats, cercant el 

benestar i la millor promoció de l'adopció i protecció dels mateixos. - Analitzar aquest projecte, 

tant pel que fa a les seves característiques i funcions, com possibles ubicacions i models de 

gestió, en el marc d'un grup de treball, amb la presència de les entitats i del Grups municipals. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3177) 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. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/3120) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar a Transports de 

Barcelona, SA, a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), al govern de l'Ajuntament de 

Barcelona i a l'AMB a: Retornar la gestió i la prestació del servei de Bus de Nou Barris (80,81, 

82 i 83) a Transports de Barcelona, SA subrogant els treballadors de Sagalés amb les mateixes 

condicions de conveni col·lectiu que té la plantilla de TB, SA a partir de l'1 de gener de 2018. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

18.-  (M1519/3172) El Govern municipal presenti en tres mesos un pla per acollir els usos que tindrà 

aquest equipament, que garanteixi la diversitat d'activitats culturals on totes les entitats del barri 

hi tinguin el seu espai i que siguin respectuoses amb el descans i el benestar del veïnat. 
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19.-  (M1519/3173) Que el Govern municipal presenti les conclusions de l'esmentat estudi i s'iniciï 

un procés participatiu amb el veïnat i que el resultat es sotmeti a consulta als veïns i veïnes del 

carrer Girona i entorns. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

20.-  (M1519/3111) Que el Govern recolzi activament a la implantació de les propostes incloses en la 

moció 18/XI sobre el medi ambient, aprovada al Parlament de Catalunya, a proposta del grup 

parlamentari de Ciutadans i que inclogui aportacions de consens entre els diferents grups 

polítics. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/3166) Que el Govern municipal complementi les mesures de foment incloses en el Pla 

Especial Urbanístic de protecció, amb el desplegament i implementació de senyalització 

vertical necessària per facilitar la localització i millorar la visibilitat dels establiments 

emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

22.-  (M1519/3167) Que l'Ajuntament de Barcelona inclogui en les clàusules del plec de la licitació 

del nou contracte del servei del Bicing la instal·lació d'estacions suficients de Bicing a 

l'avinguda Diagonal entre la plaça Pius XII i el recinte esportiu Esports UB per tal que els i les 

estudiants i els veïns i veïnes residents a la zona puguin gaudir del servei del Bicing així com la 

instal·lació de més aparcaments de bicicleta segurs. De la mateixa manera, aquesta implantació 

tant d'estacions de Bicing com de la millora dels aparcaments de bicicleta es durà a terme de 

forma progressiva d'acord amb l'entrada en funcionament del nou Campus Diagonal-Besòs de la 

Universitat Politècnica de Catalunya als carrers propers al nou Campus. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/3155) Que el govern municipal agiliti la tramitació del Pla Especial Urbanístic 

d'Ordenació de la Rambla i prepari les bases d'un concurs internacional per a la seva 

reurbanització, amb l'objectiu d'iniciar les obres en aquest mandat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/3178) Instar al govern municipal a: a) Revisar el projecte d'ordenació singular de 

terrasses de la rambla del Poblenou arribant a un consens entre els veïns i comerciants de la 

zona, en un termini màxim d'un mes. b) Encarregar els estudis necessaris per tal d'avaluar la 

possible reforma integral de la rambla del Poblenou, d'acord amb veïns i comerciants de la zona 

(amb possibilitat d'introduir conceptes com la plataforma única en alguns dels seus trams). 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

25.-  (M1519/3112) En relació a la connexió de la L3 de metro entre Trinitat Nova i Trinitat Vella i a 

la connexió de la L4 de metro entre la Pau i la Sagrera, prevista en el Pla Director 

d'Infraestructures: El govern de la ciutat ha plantejat a la Generalitat de Catalunya la necessitat 

de completar aquestes connexions de la xarxa de metro? Quina és l'opinió del govern respecte 
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aquestes actuacions? Considera el govern que aquestes infraestructures podrien estar 

finalitzades en el termini de l'any 2020 establert en el Pla Director d'Infraestructures? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

26.-  (M1519/3156) Si s'ha atorgat o es té previst atorgar en breu la llicència d'obres a la finca 

ubicada als carrers Remei 18-31, Joan Güell 198-220 i Galileu 325-329 i quines accions està 

duent a terme o té previst fer el govern municipal per conciliar els diferents interessos 

concurrents. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/3179) Quin és el motiu perquè a la data actual encara no s'hagi decretat la temporada 

de bany a les platges de Barcelona, i com afectarà aquesta situació als serveis de socorrisme i de 

seguretat de les platges? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

28.-  (M1519/3121) Quin procediment administratiu s'ha utilitzat entre Parcs i Jardins i BSM per tal 

que la jardineria del Zoo sigui responsabilitat de PiJ, quina durada té el servei i de quin nombre 

de persones disposa. 

 

29.-  (M1519/3158) Quin és el criteri i el volum d'utilització d'aigua potable per la neteja i rec de 

carrers i places de la ciutat i en quina proporció es fa respecte l'ús d'aigües freàtiques per 

districte o barris. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

30.-  (M1519/3113) Que s'informi de l'estat d'execució del prec acceptat en la Comissió d'Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, de 18 de novembre de 2015, amb el contingut següent: (M1519/1415) 

Que el govern municipal encarregui al Consorci del Besós que realitzi un estudi de 

desenvolupament urbanístic i econòmic per establir propostes de millora de la connectivitat 

peatonal entre els municipis de Barcelona i Montcada, amb l’objectiu de potenciar la integració 

social dels barris i l’intercanvi econòmic entre ambdós municipis, lligat al comerç de 

proximitat. Que els grups municipals participin en l’elaboració de l’esmentat estudi. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

31.-  (M1519/3157) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició número M1519/2704 

presentada pel Grup Municipal Socialista i aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat en data 17 de febrer de 2016 amb el contingut següent: (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. 

 

VI) Mocions 


