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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  13 de febrer de  2019 

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 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/11026) Que comparegui el responsable del Govern municipal per: - Atès que la tinenta 

d'alcaldia Janet Sanz, va realitzar una roda de premsa, el 12 d'abril de 2018, on va anunciar, 

conjuntament amb el ministre de foment Iñigo de la Serna, l'inici dels treballs dels accessos 

d'aquesta infraestructura i la propera licitació de l'estació de Sant Andreu Comtal. - Atès que en 

aquesta presentació es va referir a tots els treballs que s'estan duent a terme com el col·lector de 

Prim, la llosa de fons de l'estació o els propis accessos. - Atès que també va prometre: "que 

l'estació de la Sagrera començaria a funcionar l'abans possible i que es resoldria aquest dèficit 

històric que acumulen aquests barris", tot enviant un missatge als veïns de paciència i 

compromís, per desenvolupar tota aquesta àrea de la ciutat el més aviat possible. - Explicar, 

específicament, tots els avenços i les obres executades relatives a la futura estació de la Sagrera. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/10990) Que comparegui el responsable del Govern municipal per valorar la situació 

del conflicte del taxi i les VTC, així com explicar la posició de l'Ajuntament de Barcelona en 

relació al nou reglament metropolità de VTC. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/11036) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 

explicacions davant les aturades parcials del servei de Metro anunciades entre els dies 25 i 28 

de febrer, durant els dies del congrés del Mobile World Congress, així com el reforç del servei 

de transport públic, mesures per facilitar l'accés al recinte firal i de mobilitat per que tinguin un 

impacte mínim a la ciutat de Barcelona. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la 

resposta que es doni en Comissió. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de l'Eixample 

 

4.-  (18PL16621) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de qualificació 

en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del Temple de la Sagrada Família, 

d’iniciativa municipal; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de 

Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 

Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

5.-  (18PL16622) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral del Temple de la Sagrada Família; promogut 

per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família; RESOLDRE 

les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de 

conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 

al·legacions; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 

acord i CONDICIONAR l’executivitat, i per tant la publicació de l’acord d’aprovació definitiva 

d’aquest planejament, a l’aprovació definitiva, per part de la Subcomissió d’Urbanisme del 

municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu a la Modificació del Pla General Metropolità per a 

l’ajust de qualificació en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del Temple de la 

Sagrada Família, d’iniciativa municipal i a la seva publicació al Diari Oficial corresponent. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

6.-  (18PL16574) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn del Turó de la 

Font de la Guatlla, a Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al 

document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe 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 la citada Direcció de Serveis de 

Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 

Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

7.-  (18PL16610) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana del sector BZ i estructuració de la 

vialitat interior de l’illa de l’emplaçament, al polígon de la Zona Franca, promogut pel Consorci 

de la Zona Franca; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient 

i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

8.-  (12gu3) DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Green Clover Capital, SL (actual 

denominació de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), el 10 de desembre de 2018, en 

la qual demana que s’adopti una resolució, a l’empara de l’article 58 de la Llei d’Expropiació 

Forçosa, en la qual es reconegui el seu dret a la retaxació de la finca núm. 89-103 de l’av. Mare 

de Déu de Montserrat, adquirida per l’Ajuntament de Barcelona a títol d’expropiació forçosa el 

4 d’abril de 2013, en compliment de l’establert al Conveni d’execució del projecte de 

reparcel·lació de Can Batlló i de mutu acord expropiatori de determinació del preu just per la 

quantitat de 21.200.000,00 euros de la finca ubicada a l’avinguda Verge de Montserrat, 97-107 

(identificació cadastral i número de policia actual 89-103) i de periodificació i vinculació del 

seu pagament a les despeses d’urbanització de Can Batlló, signat el 21 de maig de 2012,  i 

aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 d’abril de 2012, d’acord amb els 

motius consignats a l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme de 23 de gener de 2019, obrant a l’expedient i que a efectes de 

fonamentació es dóna íntegrament per reproduït. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

 

9.-  (18PL16600) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació de la ciutat sanitària de la 

Vall d'Hebrón de Barcelona, promoguda pel Servei Català de la Salut i Vall d’Hebrón – Vall 

d’Hebrón Institut de Recerca; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 

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

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

10.-  (18PL16596) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Àvila, Almogàvers, 

Badajoz i Pere IV, promogut per Conren Tramway Dos SL i el Sr. Domingo Dalmau Sanahuja; 

amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis 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 

 

11.-  (01-2015CD69161) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar consistents en la supressió d’aforament d’aigua potable i realització d’escomesa directa 

a un edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció B) ubicat a la Placeta Montcada 1-3 i, 

de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2016; CONCEDIR a la comunitat de 

béns Viladomiu Egozcue y Cia CB, una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres a 

realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, a la Placeta Montcada 

1-3, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a 

l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre 
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instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 971,50 euros, es redueix en un 50%, la 

qual cosa representa una bonificació de 485,75 euros, quedant només obligat a pagar 485,75 

euros per aquest concepte; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

12.-  (06-2017CD21384) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades per 

l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada a l’empara del comunicat diferit 06-2017CD21384 

consistents en les següents actuacions: (i) 2d-OCD: instal·lació d’ascensors en l’interior de 

l’edifici; (ii) 3b2-OCI: reforma interior en locals (entitats sens ús d’habitatge sense afectar 

l’estructura de l’edifici); (iii) 3a2-OCI: obres en locals (entitats sens ús d’habitatge) que afectin 

puntualment l’estructura de l’edifici; i (iv) 2l-OCD: obres, incloses les actuacions en façanes, en 

edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les 

obres de conservació o reparació menor, a l’avinguda República Argentina 16-18, de 

conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2017 reguladora de l’ICIO; 

CONCEDIR a l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada una bonificació del 65% de la quota 

de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres realitzades a 

l’empara del comunicat diferit 06-2017CD21384, admès en data 6 de juliol de 2017, a 

l’avinguda República Argentina 16-18, essent l’import abonat per l’ICIO al qual s’ha d’aplicar 

aquesta bonificació de 5.767,91 euros (sense bonificació aplicada) -calculat sobre el pressupost 

inicial de l’obra-, donat que es reuneixen les condicions previstes per l’article 7è apartat 1. A) 

A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a 

l’exercici 2017, atès que les obres realitzades en un centre residencial per a persones grans en 

les modalitats de llar residència i residència assistida estan incloses en els supòsits previstos a 

l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, i aquestes obres varen 

ser promogudes directament per una entitat sense ànim de lucre, tal i com es desprèn de 

l’escriptura de modificació i adaptació d’estatuts atorgada per Refugi d’Obreres, Fundació 

Privada, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; i DONAR trasllat 

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

 

13.-  (06-2018CD09431) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades per 

l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada a l’empara del comunicat diferit 06-2018CD09431 

consistents en les següents actuacions: (i) 2l-OCD: obres, incloses les actuacions en façanes, en 

edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les 

obres de conservació o reparació menor; (ii) 3b2-OCI: reforma interior en locals (entitats sens 

ús d’habitatge) sense afectar l’estructura de l’edifici; i (iii) 2m-OCD: obres de conservació o 

reparació menor dels edificis catalogats A o B, a l’avinguda República Argentina 16-18, de 

conformitat amb l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2018 reguladora de l’ICIO; 

CONCEDIR a l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada una bonificació del 65% de la quota 

de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres realitzades a 

l’empara del comunicat diferit 06-2018CD09431, admès en data 20 de març de 2018, a 

l’avinguda República Argentina 16-18, essent l’import abonat per l’ICIO al qual s’ha d’aplicar 

aquesta bonificació de 6.334,99 euros (sense bonificació aplicada) -calculat sobre el pressupost 

inicial de l’obra-, donat que es reuneixen les condicions previstes per l’article 7è apartat 1. A) 

A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a 

l’exercici 2018, atès que les obres realitzades en un centre residencial per a persones grans en 

les modalitats de llar residència i residència assistida estan incloses en els supòsits previstos a 

l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, i aquestes obres varen 

ser promogudes directament per una entitat sense ànim de lucre, tal i com es desprèn de 

l’escriptura de modificació i adaptació d’estatuts atorgada per Refugi d’Obreres, Fundació 
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Privada, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; i DONAR trasllat 

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

 

14.-  (06-2016CD40162) INADMETRE per extemporània la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Pi 

Muntanyola, en representació de l’entitat Refugi d'Obreres, Fundació Privada, en data 7 de 

juliol de 2017, de la bonificació del 65% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres (ICIO) per a l’execució de construccions, instal·lacions o obres destinades 

a equipaments comunitaris previstos a l’article 212 de les Normes Urbanístiques del Pla 

Metropolità, en terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament, promogudes 

directament per una entitat sense ànim de lucre, meritat per les obres realitzades a l’empara del 

comunicat diferit 06-2016CD40162, admès en data 13 de setembre de 2016, a l’avinguda 

República Argentina, 16-18, en aplicació de l’article 7è apartat 6 de l’OF 2.1 de l’any 2017; i 

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

 

15.-  (19SD00016PE) Primer.- APROVAR inicialment el document del “Pla Estratègic del Nou 

Model del Zoo de Barcelona: una mirada cap al futur” promogut i redactat per la Direcció del 

Parc Zoològic de Barcelona. Segon.- SOTMETRE’L a informació publica durant un termini de 

trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de referència al 

Butlletí Oficial de la Província, durant el qual podrà ser objecte d’examen i al·legacions. 

Tercer.- PUBLICAR-LO també a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

16.-  (19PL16680) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit Llobregós - Can 

Mateu; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-

LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.-  (04OBR010@) INTERPRETAR, d’acord amb la sol·licitud d'1 de setembre de 2010 presentada 

per Districlima SA, el contracte número 04OBR010@, en el sentit de determinar com a objecte 

de la concessió els treballs del Tram 1 (canalització de connexió des de la Central Tànger a 

l’obra de creuament del carrer de Roc Boronat), i, en conseqüència, ESTIMAR parcialment la 

reclamació sol·licitada per un import total de 83.864,87 euros que, actualitzat a preus de l’any 

2018 i sumat l’IVA resulta en un total de 103.147,90 euros; i DESESTIMAR la sol·licitud pel 

que fa a la resta d’al·legacions; ESTIMAR parcialment la reclamació de 12 de novembre de 

2012, presentada per Districlima SA, de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, 

en el sentit de reconèixer de manera parcial el desequilibri produït per la suspensió temporal del 

planejament de Can Ricart, amb un import a abonar de 274.109,14 euros, (IVA exempt); 

DESESTIMAR la reclamació abans esmentada pel que fa a la resta de causes d’esbiaixament 

al·legades per Districlima; DESESTIMAR la sol·licitud de revisió de tarifes com a via per 

reconèixer les quantitats exigibles per Districlima; APROVAR les obligacions de Districlima 

respecte de l’Ajuntament de Barcelona, regularitzant les quantitats exigibles atenent a 

l’Addenda al Conveni per a coordinar les obres d’urbanització del Poblenou i la implantació 

d’infraestructures tècniques, signada el 28 d’abril de 2011, per un total de 389.563,94 euros; 

QUANTIFICAR en un total de 12.306,90 euros el dret de cobrament de l’Ajuntament de 

Barcelona sobre Districlima, un cop compensades les obligacions i deutes entre aquests; 

NOTIFICAR la present Resolució als interessats. 
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c)  Proposició d'iniciativa ciutadana: 

 

18.-  (17SD0332NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança sobre Protecció, la 

Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió 

de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 33.bis, que té per objecte regular el 

Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI, d'acord amb el redactat 

que consta a l'expedient. SOTMETRE-LA a informació publica durant un termini de trenta dies 

hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, 

durant el qual podrà ser objecte d’examen i al·legacions. PUBLICAR-LA també a la Gaseta 

Municipal i al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord  als interessats. 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/11029) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el Govern 

presenti, en el termini de dos mesos, una Diagnosi sobre l'estat de les edificacions que 

conformen el Parc privat edificat de la ciutat. 2.- Que el Govern creï de forma immediata una 

Taula de Treball en la qual, entre altres, hi participin els principals actors de la ciutat i entre 

altres, el Col·legi Oficial d'Arquitectes, el Col·legi d'Agents de la propietat immobiliària, la 

Cambra de la Propietat, el Col·legi d'Aparelladors i enginyers de l'edificació, que tingui com a 

objectiu proposar un full de ruta a mitjà termini per a l'actualització del Parc privat edificat de la 

ciutat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/10991) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a convocar un espai de diàleg amb les entitats del barri de la Vall d'Hebron, per 

acordar i planificar l'ús dels solars destinats a equipaments. El Govern municipal es 

comprometrà a no impulsar cap projecte d'equipaments en el barri que no hagi estat consensuat 

prèviament amb les entitats de veïns. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/11013) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 

municipal a que, degut a l'alta complexitat social, cultural i urbana de l'àmbit del Raval, impulsi 

estratègies d'actuació complementàries més enllà de l'obra de reurbanització de la rambla del 

Raval, tal i com s'ha realitzat en el projecte de reforma de la Rambla. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

22.-  (M1519/11045) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Constatar la manca de 

compliment per part del Govern municipal del Compromís per la ronda de Dalt, signat entre el 

Govern municipal, els grups municipals i les associacions de veïns (l'AVV de La Teixonera, 

l'AVV de Sant Genís dels Agudells, l'AVV del Parc de la Vall d'Hebron, l'AVV de Montbau i 

l'AVV de La Font del Gos) el passat 27 d'abril de 2018 i aprovat pel Plenari del Consell 
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Municipal, que estableix les característiques del projecte a desenvolupar, el calendari i pla 

d'inversió, i els mecanismes de seguiment. I en aquest sentit reprovar la gestió i la manca de 

compromís del govern de Barcelona en Comú envers la cobertura de la ronda de Dalt al 

Districte d'Horta-Guinardó. - Constatar que la no execució en el present mandat del tram 

comprès entre l'avinguda de Vallcarca i l'avinguda d'en Jordà (Fase 2 del Compromís) -tram de 

consens que no condiciona la solució constructiva de la resta de trams- suposarà un retard 

d'entre 1 i 3 anys sobre els terminis de la resta de trams del Districte d'Horta-Guinardó, d'acord 

amb l'establert a l'esmentat Compromís. - Que el Govern municipal convoqui, en el termini de 

15 dies, la Comissió de seguiment contemplada al Compromís per la ronda de Dalt, integrada 

per les associacions de veïns del territori i els diferents representants dels grups municipals, tots 

ells signants de l'esmentat Compromís. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/11037) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a arribar a un acord amb la propietat de l'edifici qualificat com a equipament (clau 

7a) de l'avinguda del Paral·lel 63, cantonada amb el carrer Nou de la Rambla 110-112, que 

estava destinat a acollir una residència geriàtrica i un centre de dia, per tal de donar un ús a 

aquest edifici que està buit des que va finalitzar la seva construcció a l'any 2011. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

24.-  (M1519/11025) Que el govern de la ciutat presenti en el termini d'un mes, un informe 

desglossat i detallat sobre les suspensions de llicències vigents i la calendarització i previsions 

de desenvolupament de les corresponents figures de planejament que hi van associades. 

 

25.-  (M1519/11027) Que el govern de la ciutat expliciti de manera urgent i fefaent, els terminis de la 

redacció i posterior execució del projecte d'Urbanització de l'avinguda Tibidabo, com quedarà 

integrat el Tramvia Blau i especifiqui quin serà el tractament tarifari que rebrà el seu servei. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

26.-  (M1519/10992) Que el Govern municipal impulsi un espai de treball, conjuntament amb la 

Fundació de la Sagrada Família, representants dels habitatges afectats i entitats del barri, amb 

l'objectiu d'acordar una solució definitiva al problema dels accessos i la construcció de la 

portada principal (portal de la Glòria) de la Basílica de la Sagrada Família. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

27.-  (M1519/11046) Que el Govern municipal reuneixi urgentment la taula de treball acordada el 

passat 23 de novembre de 2018, amb la participació de representants de l'Associació de Veïns 

del Part de la Vall d'Hebron, dels diferents grups polítics municipals i de sectors públics 

implicats com ara Habitatge, Educació, Urbanisme i Salut, per a la definició consensuada de la 

ubicació dels futurs equipaments i habitatges dotacionals al Districte d'Horta-Guinardó. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

28.-  (M1519/10993) Quina és la previsió del Govern municipal en relació a la remodelació i posada 

en funcionament del Tramvia Blau ? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

29.-  (M1519/11014) Quines mesures ha pres l'Ajuntament per garantir la continuïtat del servei de 

visualitzadors de pisos turístics il·legals i per mantenir la plantilla actual? 

 

30.-  (M1519/11015) Quines mesures efectives pensa posar en marxa el Govern municipal per 

millorar la il·luminació nocturna de la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

31.-  (M1519/11047) Quines accions està duent a terme el Govern municipal per evitar la vaga de 

metro que es preveu durant el Mobile World Congress ? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/11038) Quins permisos es van concedir per enderrocar les cases del carrer Encarnació 

números 13-15 i 17, per talar l'alzina i per construir els nous habitatges, per part de qui es van 

atorgar cadascun d'aquests permisos, en quina data i en base a quins criteris, informes i 

fonaments jurídics es va concedir cadascuna d'aquestes llicències i permisos, i en cas que el 

Govern municipal retiri la llicència del projecte, quin és el fonament jurídic per retirar aquesta 

llicència, quins acords i/o convenis ha assolit o té previst assolir el Govern municipal amb els 

propietaris de la finca, com preveu compensar-los i com es garantirà la seguretat d'aquest espai? 

Demanem que se'ns facilitin tots els informes jurídics. Sol·licitem disposar d'una còpia per 

escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

33.-  (M1519/11039) Quines actuacions s'han executat a la reforma del Tramvia Blau, quin és el 

calendari, costos, contractista i quina és la data prevista de posada en funcionament definitiva? 

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

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

34.-  (M1519/11023) Quin capteniment en té el Govern municipal en construir un equipament 

escolar i una planta compactadora conjuntament al mateix espai? El Govern municipal pot 

garantir la seguretat i salut de les persones que faran servir el centre docent? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

35.-  (M1519/11028) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de 14 de març de 2018, amb el 
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contingut següent: (M1519/8593) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar 

al govern a: 1. Com a concessionari, demanar la pròrroga de la concessió C-1004 sobre el front 

marítim del Poblenou, i seguir negociant la desafectació amb l'Estat mitjançant una nova 

delimitació de la Zona marítimo-terrestre. 2. Dialogar amb els subconcessionaris per millorar 

l'oferta dels operadors. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

36.-  (M1519/11040) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició M1519/9246, aprovada en la sessió de 18 de juny de 2018: 

(M1519/9246) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal a procedir a la revisió de la Modificació del PGM al Nord de la Ronda de la 

Guineueta Vella que es va aprovar definitivament el 5/03/2010, per tal de construir els 

equipaments i habitatges de protecció oficial previstos. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


