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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  23 d'octubre de  2017 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 12 de juliol i de la sessió extraordinària de 

26 de setembre de 2017. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informe 

 

1.-  Informe d'Espai Públic, juliol i agost de 2017. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M15197023) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar els aspectes 

rellevants de l'adjudicació de l'avantprojecte de reforma de la Rambla, en particular:  Per què no 

es es va convidar cap expert internacional a formar part del jurat? En què consisteix la 

"transformació social" que es planteja dur a terme a la Rambla? Quin és el contingut del 

manifest al qual respon la proposta de l'equip guanyador? Per què s'han inclòs en el projecte 

noves propostes que no han estat consensuades amb tots els veïns i operadors de la Rambla?  

Per què es planteja un nou procés de participació, tenint en compte que el Pla Director ja es va 

elaborar amb un ampli consens ciutadà? Quina és la finalitat de la creació d'una "entitat de dret 

públic amb potestats administratives"? 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (CO 2017-10/20 ) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Comitè Executiu de 

l’Autoritat del Transport Metropolità en la sessió de 27 de juny de 2017, per delegació del seu 

Consell d’Administració, relatiu a l’aprovació de la modificació i refosa dels seus estatuts, 

aprovada mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de 

febrer. 
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Districte de Sants-Montjuïc - Districte de l'Eixample - Districte de Ciutat Vella - Districte de 

Nou Barris - Districte de Sant Andreu 

 

4.-  (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 i 180-09-17) APROVAR la incorporació al 

Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars 

que, per les seves característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats 

dins el terme municipal, de cinc noves fitxes, corresponents als arbres següents: 1) 3 unitats de 

Platanus X hispanica: ubicades a l’espai enjardinat entre els Jardins del Teatre Grec i els Jardins 

de Laribal, conegut l’espai com a Jardins del Claustre del Districte de Sants-Montjuïc. 

2)Platanus X hispànica: ubicat al xamfrà de la plaça Catalunya amb el carrer Fontanella, 

Districte de l’Eixample. 3) Pittosporum tobira: ubicat al Parc de la Ciutadella, Districte de 

Ciutat Vella. 4) Radermachera sinica: ubicat a la Via Favència, 179, Districte de Nou Barris. 5) 

Styphnolobium japonicum: ubicat al carrer Virgili, 18, a la façana Llobregat del Casal de barri 

Can Portabella, Districte de Sant Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Districte de les Corts 

 

5.-  (15PL16375) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer 

Santa Rosa, 39 al 57, d'Esplugues de Llobregat i Avinguda d'Esplugues, 27(I) de Barcelona 

propietat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant 

Joan de Déu; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 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 i que, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; i CONDICIONAR 

l’executivitat d’aquest acord a la publicació i consegüent executivitat de l’acord d’aprovació 

definitiva de la Modificació del Pla especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer 

Santa Rosa, 39-72, tramitat per part de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

6.-  (17PL16468) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i ordenació de l’equipament del 

passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets SL. 

 

7.-  (15PL16378) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica a les parcel·les del carrer de 

Jerez, núms. 22B,22C i 24, promogut per Construccions Paytubi, SA, amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; informe, 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 

 

8.-  (17SD332NT) ADMETRE a tràmit, de conformitat amb l’article 116.3 del Reglament Orgànic 

Municipal, la iniciativa ciutadana per modificar l’article 32 de l’Ordenança sobre la protecció, 

la tinença i la venda d’animals, impulsada per la Plataforma ZOOXXI. 
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9.-  (01-2014LL71427) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’un conjunt 

d’obres i actuacions per a la reforma i ampliació de l’edifici existent, amb nivell de protecció B 

(Palau Castell de Ponç), situat al carrer Pi número 16 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Casacuberta Villamil, SL, la bonificació del 50% sobre la 

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

llicència, d'11 de maig de 2015 (exp. 01-2014LL71427), per a un conjunt d’obres i actuacions a 

realitzar en el Palau Castell de Ponç; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen en un edifici catalogat d’interès local, 

inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B); i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.-  (02-2016LL17076) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a 

l’expedient amb número 02-2016LL17076 i, en conseqüència, CONCEDIR a la Delegació del 

Govern a Catalunya (S-0816002J) la bonificació del 50% respecte de l’autoliquidació amb 

número de rebut LV201631301892491, de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions, i 

Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres esmentada, sol·licitada per a la 

restauració de les façanes i de la tanca de forja de la finca coneguda com el Palau Montaner, 

situada al carrer Roger de Llúria núm. 99-101, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 

7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, atès que es tracta d’una obra en edifici 

catalogat d’interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B 

segons la Llei 9/1993). NOTIFICAR-HO a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

11.-  (02-2016LL28349) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a 

l’expedient amb número 02-2016LL28349 i, en conseqüència, CONCEDIR a la Diputació de 

Barcelona (P0800000Q) la bonificació del 70% respecte de l’autoliquidació amb número de 

rebut LV201730601992448, de l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, generada 

per la concessió de la llicència d’obres esmentada, sol·licitada per a la rehabilitació i dotació 

d’equipaments de l’edifici del paranimf del recinte de l’Escola Industrial, situada al carrer 

Comte d’Urgell 187, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 

2.1 per a l’exercici 2017, atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada a 

equipament a comunitari, executada en terreny qualificat com equipament i promoguda per una 

entitat de caràcter públic. NOTIFICAR-HO a l’interessat i  DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

12.-  (02-2014LL30988) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a 

l’expedient amb número 02-2014LL30988 i, en conseqüència, CONCEDIR a la societat 

Inmuebles y Arrendamientos Comerciales, SA (A-08106668) la bonificació del 50% respecte 

de l’autoliquidació amb número de rebut LV201431901654741, de l’Impost sobre 

Instal·lacions, Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres 

esmentada, sol·licitada per a la rehabilitació del pati interior de la finca coneguda com La Casa 

Olano, situada al passeig de Gràcia núm. 60, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 7 

de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, atès que es tracta d’una obra en edifici 

catalogat d’interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B 

segons la Llei 9/1993). NOTIFICAR-HO a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

13.-  (02-2016LL55519) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres corresponents a 

l’expedient amb número 02-2016LL55519 i, en conseqüència, CONCEDIR a l’Hospital Clínic i 
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Provincial de Barcelona (Q0802070C) la bonificació del 70% respecte de l’autoliquidació amb 

número de rebut LV201730701996691, de l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, 

generada per la concessió de la llicència d’obres esmentada, sol·licitada per a la reforma interior 

per a la remodelació de la planta 3ª del Pavelló 2 (Sup. Construïda 246,23 m²), i les plantes 1º i 

2ª del pavelló 12 (Sup. Construïda 687,08 m²), de l'Hospital Clínic de Barcelona, situat al carrer 

Villarroel núm. 187, amb afectació estructural i de façanes, de conformitat amb el que 

s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, atès que es tracta d’una 

obra d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, executada en terreny 

qualificat com equipament i promoguda per una entitat de caràcter públic. NOTIFICAR-HO a 

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

 

14.-  (05-2016LL48755) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

realitzades a l’edifici existent al carrer Balmes 178, a l’empara de la llicència atorgada a 

l’expedient 05-2016LL48755, consistents en la rehabilitació dels patis interiors i tancaments de 

caixa d’ascensor en edificis plurifamiliars entre mitgeres i, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 vigent l’any 2017, CONCEDIR a la Comunitat de propietaris de la finca del carrer  

Balmes 178, identificada amb NIF H59889667, la bonificació del 50% sol·licitada el 8 de 

novembre de 2016 respecte de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

meritat per la realització de les obres de referència, atès que aquestes obres s’ajusten a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament 

protegit amb nivell “B”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; 

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. 

 

15.-  (05-2017CD22144) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 

reforma d’una zona d’aules de la segona planta de l’edifici històric de l’Escola Sant Ignasi- 

Jesuïtes Sarrià, emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32,  emparades pel comunicat 

diferit  emès el 3 de juny de 2017 (expedient 05-2017CD22144), perquè les esmentades obres 

reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017; CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes 

Educació, entitat identificada amb NIF G62411624, la bonificació del 65% sobre la quota de 

l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat 

que s’ajusten a allò establert en l’article 7è. 1. A. A)1 de l’esmentada Ordenança, atès que són 

promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats 

d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; DONAR-NE trasllat de la present 

resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents, haver-ne estat abonada la quota 

de l’impost mitjançant l’autoliquidació LV201731102019060; i APLICAR el mateix tipus de 

bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

 

16.-  (05-2017CD22139) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 

reforma  parcial interior de la primera planta de l’edifici d’educació infantil de l’Escola Sant 

Ignasi- Jesuïtes Sarrià, emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32,  emparades pel 

comunicat diferit emès el 3 de juny de 2017 (expedient 05-2017CD22139), perquè les 

esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció 

social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017; CONCEDIR a la 

Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada amb NIF G62411624, la bonificació del 65% 

sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de 

referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1. A A)1 de l’esmentada 

Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en 

terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; DONAR-NE 
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trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents, haver-ne 

estat abonada la quota de l’impost mitjançant l’autoliquidació LV201731102019042; i 

APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final 

de l’obra. 

 

17.-  (05-2017CD29592) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 

reforma dels vestuaris de l’edifici esportiu de l’Escola Sant Ignasi- Jesuïtes Sarrià emplaçat al 

carrer Carrasco i Formiguera 28-32, emparades pel comunicat diferir emès el 22 de juny de 

2017 (expedient 05-2017CD29592), perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a 

la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 vigent l’any 2017; CONCEDIR a la Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada amb 

NIF G62411624, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert 

en l’article 7è.1..A A)1 de l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat 

sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un 

equipament docent; DONAR trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als 

efectes pertinents, haver-ne estat abonada la quota de l’impost mitjançant l’autoliquidació 

LV201731202028420; i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que 

resulti de la inspecció final de l’obra. 

 

18.-  (09-2015LL02548) ACORDAR la declaració d'especial interès i utilitat  de les obres de 

construcció del Centre Públic d'Educació Infantil i Primària "Can Fabra" al recinte de l'antiga 

fàbrica de Fabra i Coats als terrenys situats al carrer Segre número 34 i de conformitat amb 

l’Ordenança  Fiscal 2.1 de l'any 2015; CONCEDIR al Departament d'Ensenyament (Generalitat 

de Catalunya) la bonificació del 70% sobre la quota de l'impost de Construccions,  

Instal·lacions i Obres generada per  la  concessió de la llicència, de 8 de maig de 2015 (exp. 09-

2015LL02548), per a l’edificació d'un Centre Públic d'Educació Infantil i Primària destinat a 

equipament públic; donat que s'ajusta a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, ja 

que les obres s'executen per una entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys 

qualificats d'equipaments (clau 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès 

social com és la realitzada per un equipament docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d'Hisenda als afectes pertinents. 

 

19.-  (10-2016LL45197) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció del centre docent Institut d’Educació Secundària IES Maria Espinalt, als terrenys 

situats al carrer Camí Antic de València número 82 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

de l’any 2017; CONCEDIR a Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 70% sobre 

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

llicència, de 13 de febrer de 2017 (exp. 10-2016LL45197), per a l’edificació d’un centre docent 

Institut d’Educació Secundària IES destinat a equipament públic; ja que s’ajusta a allò establert 

en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per una entitat de 

caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7b) i les 

obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 

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

pertinents. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/6983) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar al govern 

municipal a impulsar la creació d'un espai destinat a fomentar l'adopció d'animals al Zoo de 

Barcelona, en el termini de dos mesos, i a estendre la campanya de l'Ajuntament de Barcelona 

per al foment de la tinença responsable, les adopcions i la bona convivència amb informació 

suficient sobre l'existència d'aquest espai. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/7024) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda sol·licitar al govern 

mesures efectives per millorar la mobilitat global a la ciutat, tenint en compte els diferents tipus 

de transport i agilitant l'elaboració d'un nou Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona. Per això, en 

el termini d'un mes, se sol·licita: 1.- Que el Govern presenti les dades de mobilitat de l'any 2016 

i del primer semestre del 2017, per disposar d'un anàlisi objectiu de la realitat. 2.- Que el 

Govern presenti un informe sobre el grau de consecució dels objectius establerts en l'actual Pla 

de Mobilitat Urbana de Barcelona. 3.- Que el Govern presenti als grups polítics un pla de treball 

per a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana. 4.- Que el Govern presenti un primer paquet 

de mesures de xoc inicials per millorar de forma efectiva la mobilitat global de la ciutat i que 

tingui en compte tots els diferents tipus de transport. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/6979) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar a l'AMB i l'EMT a 

impulsar els següents projectes pel conjunt del sector del Taxi: 1.- El desenvolupament d'una 

App que contempli els evolutius tecnològics necessaris per tal de poder oferir els següents 

serveis online a través de la geolocalització: sistema de reserves, sistema de pagament on-line i 

sistema de valoració del servei. Que l'aplicatiu estigui vinculat a les principals xarxes socials 

amb l'opció de compartir taxi entre diferents usuaris i permeti, a més, desenvolupar un projecte 

social. 2.- L'impuls d'una cooperatia que tingui per objecte la prestació de tot tipus de serveis 

relacionats amb el sector del Taxi, així com la promoció personal i professional dels taxistes. 3.- 

Estudiar la viabilitat d'instal·lació de desfibril·ladors mòbils als vehicles per tal que els Taxis 

també puguin donar un servei vinculat a la salut. 4.- Estudiar la possibilitat d'incloure un 

sistema de pagament dels serveis de Taxi a través de la T-Mobilitat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/7005) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal a tramitar el Pla de Millora Urbana que ha de determinar la volumetria del solar 

municipal del carrer del Rec Comtal núm. 19B, per tal de poder construir els habitatges de 

protecció previstos en aquesta finca, tot detallant el calendari i la inversió prevista per a aquesta 

actuació. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/6950) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el Govern 

municipal faci arribar a tots els grups la informació sobre la situació actual dels treballs i la 

documentació generada fins ara. 2) Instar al Consell Metropolità a que constitueixi organismes 

participatius, tal i com recull la llei, com a primer pas per el desenvolupament d'un ampli debat 

ciutadà. 3) La creació amb caràcter permanent d'una comissió de treball per tal de compartir i 

actualitzar la informació, dur a terme el seguiment del procés del Pla i impulsar actuacions 

concretes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/7025) Que el Govern de la ciutat, doni compte de les actuacions encarregades a 

Barcelona Regional, donant explicacions de les principals actuacions en comissió o en reunió 

específica dels grups polítics. Les explicacions tractaran sobre l'objecte del treball i, en el seu 

cas, sobre les possibles subcontractacions. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

26.-  (M1519/6980) Que el Govern municipal impulsi l'identificació obligatòria de les bicicletes d'ús 

turístic i vehicles de lloguer amb usos turístics per tal de poder aplicar adequadament 

l'Ordenança de Vianants i Vehicles en cas d'incompliment dels articles vigents. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/7006) Que s'ampliï el termini de l'entrada en vigor de les condicions d'ubicació de les 

terrasses de l'article 9 i de les condicions d'accessibilitat dels establiments i nombre de sanitaris 

de l'article 29, que està previst que entrin en vigor l'1 de gener de 2018 (segons les 

modificacions puntuals de l'Ordenança de terrasses que es van aprovar al Plenari del Consell 

Municipal de l'1 d'abril de 2016), per tal de garantir que no entrin en vigor abans de que s'hagi 

consensuat una nova Ordenança de terrasses. 

 

28.-  (M1519/7007) Que el Govern municipal rehabiliti la plaça dels Campions, ubicada en el Parc 

de la Nova Icària, al barri de la Vila Olímpica, donat el seu estat de deteriorament. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

29.-  (M1519/6984) Quines accions s'han realitzat i es tenen previst realitzar per donar compliment 

als diversos compromisos contrets amb el Districte de Sant Martí i els operadors del Port 

Olímpic ? 

 

30.-  (M1519/6985) A la vista de les puntuacions obtingudes realitzades per professionals i tècnics 

d'expertesa reconeguda, en què es basa l'equip de govern per afirmar que l'equip guanyador és 

el que respon al millor perfil professional? 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

31.-  (M1519/7026) Quines mesures va adoptar el Govern municipal per reforçar les línies de 

transport públic per atendre l'increment de la demanda que es va produir el 8 d'octubre? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

32.-  (M1519/6981) Quin és el capteniment del govern de la ciutat davant les irregularitats 

administratives insubsanables assenyalades en la resolució de la Fiscalia a que s'ha fet 

referència ? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

33.-  (M1519/6986) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de 22 de març de 2017, amb al 

contingut següent: (M1519/5880) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- 

Que el govern elabori i presenti, en el transcurs dels propers 6 mesos, un Pla Integral 

d’intervenció i millora de l’avinguda Paral·lel, que afronti la revitalització de la via, afrontant 

les diferents problemàtiques, per a la revitalització comercial, cultural, funcional i urbanística 

de la via, i que contingui i doni resposta al següent: a) Pla d’usos del Paral·lel. b) Programa 

temporal i d’inversions per a la reurbanització dels extrems del Paral·lel, així com l’execució de 

la segona fase del col·lector del Poble Sec. c) Pla de suport a la dinamització cultural del 

Paral·lel com a eix motor del teatre. d) Pla de suport a la dinamització del teixit comercial del 

Paral·lel. e) Pla d’intervenció i millora de la neteja i manteniment del Paral·lel. f) Pla 

d’intervenció i definició dels usos futurs del Teatre Arnau. g) Estudi i proposta, si s’escau 

d’adquisició del Teatre El Molino per a destinar-lo a usos de creació artística i de divulgació de 

les arts escèniques. h) Impulsar la concertació dels tres districtes afectats (Eixample, Ciutat 

Vella i Sants-Montjuïc), amb les àrees centrals de l’Ajuntament, els grups municipals i les 

entitats del Paral·lel per a tirar endavant les actuacions que es determinin. i) Impulsar el Pla de 

Mobilitat del Poble Sec i concretar el Pla Director d’Ordenació de la plaça Espanya. 2.- Que ho 

faci mitjançant el diàleg amb les entitats i associacions, tan veïnals, culturals, com de 

comerciants, procurant concertar les actuacions que es determinin amb els tres districtes pels 

quals discorre la via, els diferents serveis centrals de l’ajuntament, així com amb els Grups 

Municipals. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

34.-  (M1519/6982) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en data 13 de juliol de 2016 amb el contingut següent: 

(M1519/3645) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: Que el govern de la ciutat es comprometi a redactar el projecte de la prolongació 

del passeig Marítim, des de Bac de Roda fins a l'esplanada del Fòrum, dins d'aquest mandat i 

establir un calendari per a l'execució de les obres. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

35.-  (M1519/7008) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la Proposició M1519/4591, aprovada en la sessió de 16 de novembre de 

2016: (M1519/4591) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a presentar una proposta de reforma dels extrems de l’avinguda Paral·lel, 

consensuada amb els veïns i comerciants de la zona, en un termini màxim de tres mesos. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

36.-  (M1519/6951) En quin estat es troba la resolució aprovada a aquesta Comissió el passat mes de 

març, amb el contingut següent: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda la 

creació d’un grup de treball participatiu per tal d’elaborar durant el 2017 una proposta 

d’ordenança de solars i edificacions en desús, en el marc del Registre de Solars, d’acord amb 

les característiques següents: 1.- L’objecte de l’ordenança serà el de regular els usos transitoris i 

condicions dels solars buits i les edificacions en desús, quan aquestes no tinguin la consideració 

d’habitatge, sigui quin sigui el seu estat de conservació. 2.- La regulació ha de perseguir que no 

es mantinguin solars i edificacions en desús sense motiu, combatre l’especulació amb el sòl de 

la ciutat i generar les condicions necessàries per la mobilització d’aquests espais per a la 

rehabilitació i construcció d’habitatges i equipaments, així com promoure i facilitar els usos 

comunitaris transitoris en solars en desús. 3.- L’ordenança regularà, més enllà de les condicions 

de seguretat i salubritat mínimes, els terminis màxims de mesures de tancament d’edificacions i 

solars, d’estat de ruïna, els usos transitoris, així com la tipificació d’infraccions i sancions en 

cas d’incompliment, especialment dirigides a garantir la funció social de la propietat per sobre 

de l’ús especulatiu d’aquesta. 

 

 

VI)  Mocions 

 

VII)  Declaració Institucional 

 

 


