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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  23 de març de  2016 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

ORDRE DEL DIA 

 

(nova versió) 

 

 

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.-  Desplegament de les mesures establertes a l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda 

d'Animals de 2014 sobre la conducció dels gossos a l'espai públic. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/2910) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de les 

seves prioritats envers la situació present i futura del Port Olímpic de Barcelona, del seu estat de 

conservació i del capteniment envers la convocatòria del concurs de concessió del mateix. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (14PL16205) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic a la 

ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament, emès el 18 de març de 2016; 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. 

 

4.-  (G 005.1/ 2015) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública, en 

els termes que resulten de l'informe que obra en l'expedient; APROVAR definitivament la 

modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 90 i les lletres b) i c) de la disposició transitòria 



 

Ref:  CCP 3/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  21/ 3/ 2016     17: 56 
2 

segona de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses; i PUBLICAR el text íntegre 

de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva entrada en vigor, de 

conformitat amb allò disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local i a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

5.-  (20160056) APROVAR el Conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de 

Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per al manteniment i conservació de les rondes 

de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, a partir de l’1 de gener de 2016, 

d’acord amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de 

convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per Decret 

d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 

5.830.790,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document 

comptable, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a 

les despeses derivades d’aquest Conveni; i FACULTAR la Quarta Tinenta d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona per la seva signatura. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

6.-  (15PL16372) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació Pla Especial d’ordenació urbanística i proposta de regularització 

d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, via Augusta, ronda de 

Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i l’ordenació de l’equipament Jesuïtes 

Sarrià-Sant Ignasi, promogut per Fundació Jesuïtes Educació, excepte les determinacions 

urbanístiques que afecten a l’edifici identificat com a número 16 al plànol d’ordenació PE-10; 

SUSPENDRE l’aprovació definitiva del Pla pel que fa a les determinacions urbanístiques que 

afecten a l’esmentat edifici número 16, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text Refós de la 

Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), atesa l’existència de motius 

determinants  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 resoldre les 

deficiències assenyalades a l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la 

caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions pel que fa a 

l’àmbit assenyalat; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

Districte de Gràcia 

 

7.-  (13PL16114) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial Urbanístic d’assignació  d’usos i ordenació de volums de la Unitat 

d’Actuació núm.3 de l’illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, de l’Escorial, de 

Molist, d’Antequera i de la Riera de Can Toda, promoguda per Peromoinver S.L.U., que conté 

modificacions respecte al document aprovat inicialment; DETERMINAR que a l’empara de 

l’article 92.1 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix d’ofici la següent prescripció: 

en l’àmbit de planejament es permetrà únicament la construcció d’una única planta soterrani, en 

la qual s’admet, a més de l’ús d’aparcament, l’ús sanitari-assistencial sempre i quan es 

desenvolupin activitats complementàries a l’activitat principal de les plantes superiors. 

PRECISAR que, tant les prescripcions com les modificacions estan explicitades a l’informe 

tècnic-jurídic emès per la Direcció de Serveis de Planejament en data 15 de març de 2016 que 
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consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. REQUERIR al 

promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la 

notificació del present acord, constitueixi la garantia de 15.743,4 euros, corresponent al 12% del 

valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als articles 

106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei 

d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ  per a la 

publicació d’aquest acord. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

8.-  (06-2009LM19980) INADMETRE, per extemporània, la sol·licitud de 20 de juliol de 2015, 

presentada pel Centre moral instructiu de Gràcia, de bonificació del 50% de la quota de 

l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència de 4 

d’octubre de 2012 que té per objecte les obres  per a la reforma d’edifici existent entre mitgeres 

de P.SOT, PB +3P, destinat a ús associatiu cultural amb teatre i modificació de la façana, al 

carrer Ros d’Olano, 9; en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança fiscal (OF) 2.1 de l’any 

2012; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

9.-  (06-2012LL29744) INADMETRE, per extemporània, la sol·licitud de 15 de març de 2013, 

presentada per Ciutat i Valors, Fundació Privada de Serveis i Iniciatives Socials de la ciutat de 

Barcelona, de bonificació del 65% de la quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres, generada per  la concessió de la llicència de 12 de febrer  de 2010 que té per objecte les 

obres de reforma i ampliació d’edifici existent per a l’ús residencial (centre d’acolliment) al 

carrer Larrard, 45;  en aplicació de l’article 7è 1.1 de l’Ordenança Fiscal (OF) 2.1 de l’any 

2010; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.-  (06-2015LL30001) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres  

per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del local oficina existent en el pis 1.2  del carrer 

Escorial, núm. 50,  i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a 

Eva Subías Pascual la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, el 20 de juliol de 2015, donat 

que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, ja que en tractar-se 

d’obres realitzades en un edifici catalogat amb nivell de protecció C, concorre una 

circumstància cultural, històrico-artística; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents. 

 

11.-  (10-2015LL40303) ACORDAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma 

parcial, amb augment de sostre per remunta de planta tercera i millores d'accessibilitat, 

realitzades a l’escola del carrer València 680, sota l’empara de la llicència 10-2015LL40303; 

CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 

de Construccions, Instal·lacions i Obres, atès 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 per a realitzar obres en un 

equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 
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12.-  (10-2015CI35529) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de reforma interior de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, ubicat a la plaça Angeleta Ferrer, 1, de 

Barcelona, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a l’Institut 

Infanta Isabel d’Aragó la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres generada pel comunicat 10-2015CI65529, d'1 de desembre de 2015; 

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 docent privada, en sòl qualificat 

d’equipaments (7a) per a rehabilitar o modificar un equipament dels inclosos a l’article 212 de 

les NUPGM, i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social; i DONAR trasllat 

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

 

13.-  (16PL16386) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual de la Modificació del Pla general metropolità per a la 

Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal. SUSPENDRE, 

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, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets que tinguin 

per objectiu incorporar l’ús residencial exclusivament en la modalitat d’hotel en edificacions 

amb un nivell de protecció B; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de 

la Llei d’Urbanisme que, no obstant això, es podran tramitar instruments de planejament 

fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 

planejament que s’aprova inicialment; 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 el dia següent al de publicació en el BOPB del present acord; PUBLICAR el 

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

 

14.-  (20150650) LOT 1.- ADJUDICAR el contracte núm. 16001249 Lot 1, que té per objecte el 

servei de Manteniment de les fonts de beure i fonts naturals de la ciutat de Barcelona (2016-

2020), i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 

laboral, per un import de 3.456.335,24 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 3,13% sobre el 

preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l'expedient a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb NIF A28037224, i d'acord amb 

la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb el següent desglossament: import net 1.821.497,83 euros, amb 

tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 382.514,55 euros; i amb import net 

1.138.475,33 euros, amb tipus impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 113.847,53 euros. 

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al 

de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 

Sra. Cristina Vila i Rutllant. LOT 2.- EXCLOURE de la present licitació l’oferta presentada per 

l'empresa Ferrovial Servicios, SA per haver inclòs en el sobre 2A informació relativa als criteris 

avaluables de forma automàtica, que s’han d’incloure necessària i únicament al sobre 2B. 

ADJUDICAR el contracte núm. 16001251 Lot 2, que té per objecte el servei de Manteniment 

de les fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona, excepte les incloses al lot 3 (2016-2020), i el 

foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un 

import de 11.681.628,71 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 8,27% sobre el preu de sortida, i 
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de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Fomento 

de Construcciones y Contratas, S.A., amb NIF A28037224, i d'acord amb la seva proposició, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada 

quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document 

amb el següent desglossament: import net 6.194.745,18 euros, amb tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA d'1.300.896,49 euros; i amb import net 3.805.442,76 euros, amb tipus 

impositiu del 10% d'IVA, i import de l'IVA de 380.544,28 euros. FORMALITZAR el contracte 

en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 

l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de 

la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Vila i Rutllant. 

LOT 3.- AMPLIAR l'autorització del contracte número 15003440 per un import de 170.261,97 

euros amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document, atès que 

l’adjudicació del present contracte comporta una part amb un IVA del 10% (corresponent a la 

neteja) i una altra al 21% (corresponent al manteniment), quan en la autorització inicial es va 

comptabilitzar tot al 10%. ADJUDICAR el contracte núm. 16001252 Lot 3, que té per objecte 

el servei de Manteniment de les fonts ornamentals de l’Eix Ma Cristina-Font Màgica i de la 

muntanya de Montjuïc, de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l'ocupació de 

persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import de 5.867.964,62 

euros, IVA inclòs, amb una baixa del 0,20% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a la UTE Manteniment Fonts 

Barcelona II, amb NIF U66735481, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta 

més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import net 3.601.776,98 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 756.373,16 euros; i amb import net 1.372.558,62 euros, amb tipus impositiu del 10% 

d'IVA, i import de l'IVA de 137.255,86 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini 

màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 

requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 

tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació 

que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Vila i Rutllant. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/2909) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a aprovar un Pla Especial Urbanístic de protecció i rehabilitació del Rec Comtal des 

de Vallbona fins a Glòries passant per la Sagrera i Sant Andreu del Palomar. Un pla que ha de 

tenir com a objectiu recuperar l'aigua corrent en el tram més llarg possible fins a la zona de les 

Glòries, que inclogui actuacions de renaturalització i de posada en valor i de dinamització del 

traçat del Rec Comtal com a futur eix interurbà naturalitzat; així com intervencions de 

recuperació arqueològica en els punts més significatius i de més interès històric. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

16.-  (M1519/2847) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que es millori la 

funcionalitat del programa anomenat Autoritas, que utilitza l'Ajuntament per a tramitar els 

expedients de protecció de la legalitat urbanística, introduint la possibilitat d'incorporar a les 

persones que ho demanin com a part interessada. 2) Que es doti de millors eines i més recursos 

als serveis de llicències i inspeccions i als serveis jurídics dels districtes que permetin activar les 

inspeccions, les actuacions d'ofici, els controls i el seguiment per denúncies de terceres 

persones, iniciar correctament els corresponents procediments, fer un seguiment continuat dels 

procediments i tancar-los correctament, amb la finalitat de garantir la protecció de la legalitat 

urbanística. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/2921) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: Que aplicant la Llei d'Urbanisme i el seu reglament, el govern municipal activi els 

mecanismes per tal que s'aturin les obres de la benzinera i es retiri la llicència per la unitat de 

subministrament de carburants del carrer Pere IV, núm. 548. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/2942) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: I) Que les actuacions 

que s'executaran en aquest mandat amb el finançament de la Generalitat i l'Ajuntament a la línia 

10 del metro incloguin l'obertura de totes les estacions necessàries per garantir l'accés al metro 

dels veïns i veïnes dels barris de la Marina. II) Que el govern municipal presenti en el termini 

màxim d'un mes un document on es concreti l'abast de les actuacions que s'executaran, l'import 

de les mateixes, el finançament compromès per cadascuna de les administracions, així com la 

fórmula i calendari de retorn dels imports a l'Ajuntament de Barcelona.  

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/2932) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar al Govern 

municipal a demanar a la Generalitat de Catalunya que executi les inversions pendents de la 

Llei de Barris de les convocatòries des de l'any 2004 a 2010, i que convoqui noves 

convocatòries per als barris de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/2878) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l'Institut Municipal 

de Parcs i Jardins de Barcelona sigui considerat un servei essencial per la seva pròpia naturalesa 

i per les feines que li té encomanades l'Ajuntament de Barcelona. S'obri Oferta Pública 

d'Ocupació durant l'any 2016 per contractar 243 nous treballadors i treballadores d'aquest 

Institut, de tal manera que es pugui cobrir la plantilla estructural estipulada en el conveni, 

compensant-la equitativament entre homes i dones. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2922) Que s'impulsin aplicacions que permetin mesurar la contaminació acústica, així 

com una major coordinació entre veïns, propietaris de locals i Guàrdia Urbana i estudiar la 

possibilitat de realitzar una prova pilot en alguna zona de la ciutat. 

 

22.-  (M1519/2923) Que el Govern municipal insti al Servei Municipal de Patrimoni a realitzar un 

inventari exhaustiu de les peces, elements i espais a conservar, ampliant la protecció establerta 

en el Catàleg de Patrimoni si s'escau. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/2943) Que el Govern municipal impulsi durant aquest mandat la rehabilitació urbana 

del conjunt del barri de Canyelles, tot considerant actuacions coordinades en la millora de l'estat 

de l'edificació i de l'espai públic, especialment en matèria d'accessibilitat. 

 

24.-  (M1519/2944) Que el Govern municipal articuli mecanismes per donar suport institucional a la 

tramitació parlamentària de la futura Llei de l'Arquitectura i vetlli per garantir la qualitat 

arquitectònica en les actuacions d'edificació i urbanització que tinguin lloc a la ciutat, 

especialment les que siguin executades per l'administració. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

25.-  (M1519/2911) Quin és el capteniment del Govern municipal envers les obres dels extrems de 

l'avinguda del Paral·lel? 

 

26.-  (M1519/2912) Quin és l'estat dels projectes previstos per al cobriment de la ronda de Dalt i 

quan està previst obrir un procés de presentació i participació amb els veïns dels diferents barris 

adjacents? 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

27.-  (M1519/2848) Quantes reunions s'han convocat amb els restauradors de la zona, quants 

representants dels restauradors van anar a aquestes reunions, quins acords es van adoptar, en 

quines actes consten els esmentats acords, i perquè no s'ha convocat a aquestes reunions als 

representants del Gremi de Restauració ni de l'Associació de Bars i Restaurants dels carrers Blai 

i Blesa, en qualitat d'interlocutors i representants de molts establiments que són part 

objectivament interessada ? 

 

28.-  (M1519/2849) En relació al protocol de finançament de la possible unificació de les línies de 

tramvia signat pel Govern de la ciutat i la Generalitat de Catalunya: - Quin és l'import a 

finançar per l'Ajuntament ?; - En quins exercicis es van pressupostar les inversions esmentades; 

- Com i en quins exercicis pressupostaris s'articularà la devolució d'aquestes inversions per part 

de la Generalitat de Catalunya? 
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Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/2933) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre el projecte de desplegament 

del carril bici circular al voltant de la plaça Espanya? 

 

30.-  (M1519/2934) Com podria afectar a la mobilitat de Barcelona la creació d'una taxa 

d'estacionament per a les motocicletes en la ciutat, i quin seria el calendari possible d'aplicació 

d'aquesta mesura? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

31.-  (M1519/2879) Sol·licitem conèixer en quin punt es troba la investigació a les empreses Entorn, 

Enginyeria i Serveis, en relació als estudis i informes sobre la relació aigua-sol en set parcs de 

la ciutat, sobre la planificació i seguiment de l'arbrat a l'obra de remodelació de la Diagonal i 

sobre la qualitat ambiental dels sòls; així com l'empresa Èxit de Disseny pel contracte del 2014 

durant l'exposició de jardins de Barcelona COAC? 

 

32.-  (M1519/2908) Sol·licitem conèixer quin és l'estat d'aquest compromís, com es troben 

contractats aquests treballadors i treballadores i quin és el grau de manteniment de les 

condicions laborals que tenien en la seva anterior empresa (Creu Roja)? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

33.-  (M1519/2924) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atesa a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en data 22 de setembre de 2015 amb el contingut següent: La 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a impulsar en els 

pròxims dos mesos la creació d’un grup de treball amb presència dels grups polítics, entitats i 

els veïns i veïnes dels barris afectats per encetar el procés que ha de conduir a la pacificació de 

l’avinguda Meridiana. Aquest Grup de treball, estudiarà: a) Els treballs existents realitzats el 

mandat passat. b) Convertir l’avinguda en un eix cívic de referència per la ciutat, una avinguda 

verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a la ciutadania a 

viure-la i no la visquin com una barrera que divideix barris. c) Els canvis necessaris en la 

mobilitat per avançar en la pacificació, les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar 

l’ús del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres 

pels vianants. d) Una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els 

parcs infantils i les zones verdes existents que contribueixin a humanitzar i fer més acollidora la 

via. e) La realització del projecte per fases. 

 

VI) Mocions 


