COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Dia: 21 de setembre 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.-

Balanç del Pla de xoc d'inspecció contra els Habitatges d'us turístic il·legal.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal C's:

2.-

(M1519/4192) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar
explicacions sobre els motius que han conduït a implantar restriccions de trànsit a l'àrea del
Poblenou entre els carrers de Badajoz, Tánger, Llacuna i Pallars, les circumstancies en que
s'han donat, i les conseqüències sobre la circulació de vehicles, així com sobre l'activitat de la
població resident, comerciants i usuaris de la zona. Que en aquesta mateixa compareixença es
presentin, si procedeix, els documents següents: resolució administrativa conforme s'ha portat a
terme aquesta actuació municipal, estudis previs a la implantació de les restriccions viàries,
justificació de la seva necessitat, plans d'avaluació i control dels efectes generats per les
mateixes, i mesures correctores previstes.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte de Ciutat Vella

3.-

(15PL16336) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità als solars del
carrer Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal; amb les
modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; TRAMETRE
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
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Districte de Sants-Montjuïc
4.-

(16PL16382) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos
dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers
Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit
nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, SA.

5.-

(15PL16300) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de La Satalia, en l’àmbit de la Modificació del
Pla general metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les
modificacions a què fa referència l’informe tècnic-jurídic 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 les Corts

6.-

(16PL16394) 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.d. de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, del
Pla Especial Urbanístic Integral per la Masia del Futbol Club Barcelona, situada a l'avinguda
Joan XXIII/Maternitat 1-25, promogut per Futbol Club Barcelona, atesa l’existència de motius
determinants de la suspensió de la seva aprovació, fonamentats a 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.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7.-

(03-2016CI16855) DECLARAR d’especial interès i utilitat pública les obres promogudes per
la Fundació Jesuïtes Educació, al carrer Puig i Xoriguer, 31, consistents en “Reforma de la zona
infantil del Col·legi Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble-Sec”, perquè reporta beneficis objectius a
la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades
al punt A1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any 2016 (BOP del 21-122015), en tractar-se d’obres destinades a la reforma de la zona infantil d’un centre docent;
CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat d’obres
immediat amb número 03-2016CI16855, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació
esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la
Inspecció municipal d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per l’interessat;
i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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8.-

(09-2016CD10746) DECLARAR d’especial interès i utilitat pública les obres consistents en
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, obres ordinàries de conservació o
reparació menor de catalogats C, si no afecten elements protegits, obres interiors en zones
comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o façana, i obres interiors a habitatge que
no modifiquin distribució, estructura o façana, a l’edifici situat al carrer Residència núm. 10
d’aquesta ciutat, atès que l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció A, d’acord amb
l’informe previ del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic; CONCEDIR a
l’Agència d’Habitatge de Catalunya la bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit atorgat per
a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è apartat primer de
l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, atès que les obres s’executen en una finca amb un
nivell de protecció A i acompleixen una funció d’especial interès ja que es realitzen a un
emplaçament protegit; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

9.-

(10-2013LL34572) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres d’enderroc dels
edificis d’ús religiós i docent del carrer Ramón Turró 128 per a la construcció d’un edifici
destinat a l’ampliació de l’equipament docent, que són objecte del comunicat 102013LL34572; CONCEDIR a la Fundació privada Voramar la bonificació del 65% sobre la
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta procedent, d’acord
amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen
per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat d’equipaments i van destinades a un
equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM; DONAR-NE 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 BnComú:

10.-

(M1519/4224) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. L'Ajuntament es
compromet a prioritzar polítiques d'impuls de les energies renovables, promoció de
l'autosuficiència energètica i progressiva descarbonització de la demanda energètica de la ciutat,
amb l'objectiu de no contribuir a les explotacions d'hidrocarburs ni al Mediterrani ni enlloc. 2.
L'Ajuntament de Barcelona mostra el seu rebuig a qualsevol projecte d'explotació
d'hidrocarburs, en qualsevol de les seves fases, arreu de la mediterrània i instar a la Comissió
Europea i al govern espanyol a aprovar una moratòria d'efecte immediat sobre els permisos de
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània occidental i a aplicar de
manera immediata un règim de protecció preventiva que comporti l'adopció de mesures
estrictes en relació amb les activitats potencialment productores de renou submarí a la zona. 3.
L'Ajuntament de Barcelona insta a la Comissió Europea que proposi oficialment al Conveni per
a la protecció de la mar Mediterrània (Conveni de Barcelona) contra la contaminació la
declaració com a zona especialment protegida d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del
corredor de migració de cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de Catalunya, les
Illes Balears i el País Valencià. 4. L'Ajuntament de Barcelona s'adhereix a l'Aliança Mar Blava,
plataforma intersectorial l'objectiu de la qual és aturar definitivament els projectes de
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prospeccions petrolíferes actualment en tramitació, assolir la declaració per llei del Mediterrani
espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riques ambiental, així
com l'ocupació, el benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d'un medi
ambient saludable.
Del Grup Municipal CIU:
11.-

(M1519/4206) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: 1. Que el Govern
rectifiqui i retiri de forma immediata les actuacions que ha englobat dins la denominació de
"Superilla Poblenou" restaurant la situació prèvia al desgavell provocat. 2. Que el Govern
recuperi la concepció original del Projecte Superilles, desenvolupat durant el mandat de Xavier
Trias, i planifiqui actuacions transversals en els àmbits de l'habitatge, la sostenibilitat i la
millora de l'espai públic, de forma consensuada amb el veïnat i fruit de processos de
participació real.
Del Grup Municipal C's:

12.-

(M1519/4193) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: Que el Govern
municipal impulsi la implantació d'una "xarxa continua de circulació de vianants prioritaria"
(xarxa de vianants metropolitana), que permeti vincular entre sí totes les àrees de vianants i
zones 30 existents a l'actualitat, mitjançant la implantació de corredors cívics i itineraris
continus especialment habilitats, equipats i senyalitzats per a vianants i ciclistes.
Del Grup Municipal ERC:

13.-

(M1519/4212) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a: - Incloure el conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica coneguda com
“Can 60” (carrer Riereta, 18–20–22) dins els Catàleg de Patrimoni de Barcelona. - Comprar el
conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica coneguda com “Can 60” (carrer Riereta, 18–
20–22) per tal que esdevinguin de titularitat pública, es destinin a equipament i a lloguer social.
Del Grup Municipal PP:

14.-

(M1519/4221) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern
municipal a: deixar en suspens el projecte de les superilles i el desplegament de la prova pilot al
districte de Sant Martí (que comprèn el perímetre format pels carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i
Tànger) fins que s'avaluï rigorosament l'impacte en la mobilitat i l'espai urbà de la zona
afectada, així com del conjunt de la ciutat.
Del Grup Municipal CUP:

15.-

(M1519/4190) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que l'Àrea d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat demani les competències de gestió de les instal·lacions i activitats del
Zoo de Barcelona a l'Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
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c) Precs
Del Grup Municipal CIU:
16.-

(M1519/4207) Que el Govern municipal en el termini de tres mesos presenti els estudis
oportuns orientats a valorar el possible manteniment de les edificacions del Turó de la Font de
la Guatlla afectades pel planejament urbanístic vigent.
Del Grup Municipal C's:

17.-

(M1519/4194) Que el Govern de la ciutat presenti els resultats de les enquestes internes sobre el
nivell de qualitat de la neteja i que inclogui un pla per tal de millorar la neteja a les zones pitjor
valorades.

18.-

(M1519/4195) Que el Govern de la ciutat presenti un pla de xoc per tal d'eliminar els
excrements de gossos als carrers, tenint en compte tots els factors que influeixen en aquest
problema, com per exemple el civisme, la manca d'instal·lacions adequades, o la necessitat
d'incrementar els serveis de neteja en determinades àrees.
Del Grup Municipal PP:

19.-

(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.

20.-

(M1519/4223) Instar al Govern municipal a assumir la construcció dels habitatges de protecció
oficial i l'equipament esportiu, que REGESA no ha realitzat fins ara, previstos a la Modificació
del PGM al Nord de la Ronda de la Guineueta Vella aprovada definitivament el 5/03/2010, per
tal que es pugui dur a terme la seva execució en la major brevetat possible.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CIU:

21.-

(M1519/4208) Quan té previst el Govern desenvolupar el planejament urbanístic que afecta a
l'avinguda de Vallcarca; per a convertir aquesta avinguda en l'eix verd i cívic anhelat per
lamajor part dels veïns del barri.
Del Grup Municipal ERC:

22.-

(M1519/4213) A l'hora de procedir a la implantació de superilles a la resta de la ciutat durant el
present mandat, quins seran els següents passos a seguir, la seva calendarització i quines
campanyes informatives es realitzaran?

23.-

(M1519/4214) Quines mesures ha pres i/o té previst prendre el Govern municipal per solucionar
l'augment de la brutícia als carrers de la ciutat?
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Del Grup Municipal CUP:
24.-

(M1519/4191) Volem saber quants d'aquests individus van ser adoptats, quants van morir, si va
ser així per quines causes i dels que van fer el procés, còpia del certificat d'esterilització.

25.-

(M1519/4210) Demanem se'ns expliqui, justifiqui i informi sobre quines són les accions de
mesura aprovada per a l'eliminació del glifosat que s'han dut a terme; així com se'ns informi
sobre quins són els resultats d'aquelles mesures que havien de ser portades a terme dintre del
primer i segon trimestre del 2016, tal com indica el calendari de la mesura aprovada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional

26.-

Reclamar a l'administració de l'Estat una major implicació en el finançament del transport urbà
col·lectiu.
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