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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 13 de febrer de 2018. 

 
 Part Decisòria / Executiva 
 
 Propostes d’acord 

 

1.-  (E.05.6001.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte dels solars de propietat municipal situats a la Via Augusta núm. 405-407 i 

409, grafiats en el plànol annex, a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís, amb caràcter 

onerós i un termini de cinquanta anys, amb la finalitat de destinar-los a la construcció i gestió 

per la dita entitat de dos equipaments socioassistencials per al desenvolupament d’uns projectes 

d’atenció integral a persones en situació de sense llar, concretament a la Via Augusta núm. 405-

407 un nou Centre de Dia i a la Via Augusta núm. 409 un Projecte de Dones amb Llar; 

SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial 

a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament a l’Associació Centre d’Acollida Assís; 

FORMALITZAR-LA; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.-  (E.02.6029.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat al carrer de la Diputació davant núm. 112 amb el núm. del codi 

d’activitat 97, formulada pel Sr. Carlos Redondo Díaz i, en conseqüència, DECLARAR 

extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del quiosc i les seves 

instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a favor del titular 

de la concessió. 

 

3.-  (E.07.6043.17) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic 

municipal del quiosc situat a la carretera del Carmel cantonada carrer Mühlberg amb el núm. de 

codi d’activitat 42, formulada per la Sra. María Belén Morón Jarilla i, en conseqüència, 

DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del 

quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap classe a 

favor de la titular de la concessió. 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació 

tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics 

com a actes administratius resolutoris. 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

4.-  (M1519/8222) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a garantir 

els recursos suficients a Turisme de Barcelona, en el marc d’un contracte-programa, aixecant el 

topall fixat a l’aportació que rep provinent de l’impost turístic que es recapta a la ciutat de 
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Barcelona, per tal de, sota el paraigües del model d’èxit de col·laboració publico-privada: 1. 

Llançar estratègies de posicionament internacional de la ciutat de Barcelona. 2. Engegar 

campanyes per atraure un turisme responsable i sostenible, i promocionar nous recursos turístics 

tangibles i intangibles,  que a través d’una nova oferta cultural, més diversificada, ajudin a 

garantir l'equilibri, la permeabilitat territorial i la qualitat de les estades turístiques. 3. Reforçar 

el programa Barcelona Convention Bureau per seguir sent un dels principals destins del turisme 

de reunions i congressos. 4. Promoure el treball amb persones prescriptores i els viatges de 

bloggers i influencers a la ciutat com a eina de promoció i atracció. 5. Elaborar un pla de 

foment de l’ocupació de qualitat en el sector, reforçant la formació i  la creació de nous llocs de 

treball, així com l’impuls d'iniciatives econòmiques, socials i culturals als barris. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

  

5.-  (M1519/8216) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: El desenvolupament d'un pla de 

suport i promoció local al sector de la indústria de la moda, per impulsar la creativitat, el 

disseny, la innovació en el sector tèxtil que contribueixi a la promoció nacional i internacional 

de Barcelona. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/8204) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a la 

convocatòria dels òrgans de seguiment de l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona i del Pla per 

al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat en el termini d'un mes, convidant als grups 

municipals del Consistori, per tal de valorar les accions endegades i les mesures pendents 

d'executar en el que resta de mandat. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/8237) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que en el termini dos mesos es 

presenti per a la seva aprovació inicial un reglament de funcionament intern del Mercat de la 

Boqueria, consensuat amb els comerciants. 2. Que en el termini de dos mesos es presenti un 

informe detallat del nivell d'execució de les accions previstes a la mesura de govern sobre la 

preservació i millora del Mercat de la Boqueria, així com una proposta de realització de la resta 

d'activitats i actuacions que allí es contemplen. 3. Que s'instal.li algun element en record a la 

barcelonina víctima de l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017, la Sra. Silvina Pereyra 

Cabrera, com a extreballadora de la Boqueria. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/8233) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a definir 

els usos de l'Anella Olímpica de Montjuïc, presentant una proposta en la propera sessió de la 

Comissió d'Economia i Hisenda. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/8202) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona, 

en el termini de tres mesos, doni compte d'una anàlisi integral del consorci de Turisme de 

Barcelona, on, entre d'altres, es faci: a) Una anàlisi general de funcionament del consorci, 

compliment de funcions en relació a l'encàrrec per par de l'Ajuntament, si s'escau, i adequació a 

les finalitats estatutàries del personal, composició dels òrgans de govern i de gestió i 
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composició de personal. b) Una anàlisi de la situació econòmica-financera actual, amb una 

comparació amb els darrers 4 anys. Una anàlisi de l'evolució del pressupost per partides i 

capítols, incloent -si és possible- una anàlisi de costos detallat. Si hi ha deute vinculat, una 

anàlisi de la política d'endeutament. c) Una auditoria de compliment per aprofundir en les 

irregularitats que s'han trobat, despeses sense justificar, etc. d) Una anàlisi de proveïdors, 

empreses amb les que es treballa i amb les que s'ha establert relacions i convenis, més enllà de 

les contractuals. e) Una anàlisi dels diferents convenis que existeixen: objectius, imports, 

beneficis que generen i beneficiaris d'aquests, si s'escau. f) Una anàlisi/auditoria de processos 

de gestió, contractació i prestació de serveis. g) Una anàlisi de les aportacions de l'Ajuntament 

de Barcelona al llarg dels darrers 4 anys especificant l'objectiu de l'aportació. 2. Que es porti el 

resultat d'aquesta anàlisi al Consell de Turisme i Ciutat, en el marc del qual es crearà un grup de 

treball per analitzar-ne els resultats. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 13 de febrer de 2018. 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació 

tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics 

com a actes administratius resolutoris. 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/8209) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

presentar dins d'aquest any el pla estratègic pel futur de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/8220) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a que a la propera reunió del Grup de Treball de Drogues es faci una sessió 

monogràfica sobre la situació a Ciutat Vella, i més específicament al Raval, on participin 

responsables de Districte, de Seguretat i d'Habitatge. En el marc d'aquesta reunió es decidirà la 

periodicitat de les següents sessions sobre aquesta qüestió. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1519/8206) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

negociar amb l'Estat espanyol el traspàs de la titularitat del Palau del Lloctinent, per tal que 

aquest edifici pugui incorporar-se al MUHBA i completar l'espai patrimonial del museu que 

constitueix el conjunt monumental de la plaça del Rei. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/8240) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Demanar al Govern 

municipal que conservi les activitats escèniques a l'Anfiteatre Grec durant l'agost, prorrogant la 

concessió iniciada al 2017 per la gestió de les mateixes i que suposava per primera vegada obrir 

l'espai a l'agost per a una oferta cultural a la ciutat. 
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 Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.-  (M1519/8200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Dur a terme un acte de 

recuperació de la memòria històrica en el si del cinema Niza, abans que aquest sigui enderrocat, 

per recordar els fets que van tenir lloc l'any 1977 al presentar la FAGC. Posar una placa en el 

mateix carrer de record als esdeveniments ocorreguts. Desenvolupar en algun dels equipaments 

públics de la Sagrada Família una exposició per explicar quina és la història del moviment 

LGTBI a la ciutat, així com del moviment feminista. 

 

 Declaració Institucional 

 

6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Denunciar l'escletxa salarial entre 

homes i dones, reflex de la situació de desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la 

manca de mecanismes eficients per garantir la conciliació personal entre l'àmbit públic i privat i 

el desenvolupament lliure de les dones professionalment i personalment, afectant també a les 

prestacions socials i jubilació d'aquestes. 2. Manifestar la ferma voluntat de l'Ajuntament a 

treballar per a que la igualtat d'oportunitats en el mon laboral sigui efectiva i per tant per 

eradicar l'escletxa salarial entre dones i homes. 3. Instar al Govern municipal a impulsar les 

mesures necessàries per reduir l'escletxa salarial a l'Ajuntament de Barcelona i a aplicar els 

mecanismes que facilitin equilibrar la composició de la plantilla, fent-la paritària en totes les 

seves posicions. 4. Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i 

sensibilitzar a la societat, especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat d'avançar en la 

eliminació de l'escletxa salarial, amb el compromís d'impulsar la constitució de plans d'igualtat 

a les empreses de la ciutat i les mesures que evitin l'escletxa salarial entre dones i homes, 

especialment en aquelles que siguin prestatàries i/o adjudicataries de serveis municipals. 5. 

Expressar la voluntat de millorar, dins dels recursos propis de l'Ajuntament, la formació laboral 

a les dones, en especial les que es troben en situació de vulnerabilitat, i treballar en 

col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la societat civil. 6. Impulsar, en el marc de les 

condicions laborals de l'Ajuntament de Barcelona, noves formes de treball basades en 

l'aprofitament de les possibilitats que l'ús de les noves tecnologies ens aporten. Concretament 

realitzar una estudi, i una prova pilot sobre la flexibilització de l'espai i el temps laboral 

(teletreball, adaptació horària i adaptació dels espais), considerant l'impacte de gènere en la seva 

adopció i promovent la conciliació personal, familiar i laboral del personal de l'Ajuntament. 7. 

Instar el Govern municipal a impulsar un projecte per a les empreses que siguin contractades 

per l'Ajuntament publiquin les seves dades salarials amb anàlisi de l'escletxa salarial, i que 

aquesta publicació es faci també a través de la web municipal. 8. Instar a l'Estat i a la 

Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de transparència i que tots els salaris d'homes i 

dones siguin públics per tal de lluitar contra l'escletxa salarial. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 

PREVENCIÓ, en sessió de 14 de febrer de 2018. 

 

 Part Decisòria / Executiva 

 

 Propostes d’acord 
 

1.-  (002/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Neus Roca Miró, la 

compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sants-Montjuïc -per al qual 

fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de l’11 de gener de 2018-, passant-lo a exercir en règim 

de dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolució de la Regidora del Districte de 18 
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de gener de 2018- i l’activitat privada per compte propi que declara com a quiromassatgista i 

tècnica en nutrició. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa 

aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels 

Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de 

lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 

2.-  (0001/17) RESOLDRE de mutu acord el contracte núm. 16002928, que té per objecte la 

contractació de la neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals Municipals adscrits a les 

Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, respecte els lots 4, 8 i 10, en atenció a la 

petició efectuada per l’empresa Optima Facility Services, SL, en l’escrit de 23 de gener de 

2018, i sotmetre l’eficàcia d’aquest Acord a la condició suspensiva consistent en l’entrada en 

vigor del nou contracte que haurà de substituir el present i que es licitarà pròximament. 

DELEGAR  en el/la membre de la Comissió de Govern responsable de l’àmbit material del 

contracte l’aprovació dels moviments comptables corresponents a les anul·lacions parcials de la 

part de les autoritzacions i/o disposicions de la despesa no obligada. 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació 

tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics 

com a actes administratius resolutoris. 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

3.-  (M1519/8247) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el govern municipal a: - Afrontar urgentment l'ampliació de la plantilla i la 

planificació de noves convocatòries per a cobrir la manca d'efectius de la Guàrdia Urbana, 

especialment tenint en compte les conseqüències que pot tenir la nova legislació reguladora de 

la jubilació anticipada dels policies locals. - Donar compliment estricte a les previsions de la 

instrucció "Victor Alfa" per fer front de manera efectiva a la venda ambulant il·legal. - Acordar 

la nova seu de la Sala Policial Conjunta en el termini de dos mesos amb consens institucional, 

polític i amb la representació social de la Guàrdia Urbana. - Donar compte abans de la propera 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de la 

implantació de la prova pilot de policia de proximitat als Districtes de Nou Barris, Sant Andreu 

i Sant Martí. - Informar en la pròxima Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció del desplegament del Pla Director de la Guàrdia Urbana i de 

la URPE. - Reforçar els efectius de la Guàrdia Urbana al torn de nit per l'evident manca de 

presència de patrulles als barris de la ciutat. - Incrementar la formació per fer front a les 

amenaces terroristes i d'alerta 4 que continuen vigents, així com dotar als agents del material i 

l'armament adient per fer front a aquesta amenaça. - Presentar un nou Pla d'Equipaments 

policials (comissaries) en el termini de tres mesos davant de les mancances de seguretat, d'espai 

i del mal estat d'algunes d'elles. - Crear una Mesa Sectorial de negociació de la Guàrdia Urbana. 

 

 Del Grup Municipal Cs: 

 

4.-  (M1519/8243) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció instar el Govern municipal a que es comprometi a garantir i fomentar des de l'àmbit 
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de la divulgació i comunicació, la prevenció de les conductes de risc en totes les activitats i 

espais de participació ciutadana de les que l'Ajuntament de Barcelona sigui promotor i, en 

especial, en aquelles que estiguin orientades als menors. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

5.-  (M1519/8260) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta al govern municipal a: 1.- Assegurar que la internalització de Betevé es fa de 

manera que doni resposta a les peticions dels treballadors, sense posar en perill la viabilitat del 

projecte. 2.- Buscar l'acord amb els treballadors per tal de permetre tancar la internalització 

aquest any. 3.- Assegurar que els canvis de gran calat que s'han de produir no vagin en 

detriment de la bona qualitat actual de Betevé. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

6.-  (M1519/8264) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Instar l'Alcaldessa de Barcelona a convocar 

una Junta Local de Seguretat, extraordinària i urgent, per avaluar i acordar les actuacions 

necessàries per abordar les situacions que afecten a la seguretat pública i a la convivència al 

barri del Raval de Barcelona, així com en d'altres barris de la ciutat com el Besòs i Maresme. 

Presentar a aquesta comissió, en un termini de 2 mesos, les mesures adoptades per la Junta. 

 

 Del Grup Municipal de la CUP: 

 

7.-  (M1519/8263) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda crear una comissió en un període de tres mesos que desenvolupi un projecte 

per mostrar al conjunt de veïnes de la ciutat els fets que s'han desenvolupat els últims mesos; la 

brutalitat policial de l'1 d'octubre, però també l'autoorganització popular que va fer possible que 

es dugués a terme el referèndum i que visualitzi la situació de repressió que s'està duent a terme 

per part de l'Estat espanyol, amb presos polítics i persecucions judicials. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 14 de febrer de 2018. 

 

 Part Decisòria / Executiva 

 

 Propostes d’acord 

 

1.-  (02-2016LL56018) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres  

de reforma interior de remodelació de la planta 3ª del Pavelló 7 (Sup. Construïda 797,53 m²), i 

la planta 2ª del pavelló 7 (Sup. Construïda 28,89 m²), de l'Hospital Clínic de Barcelona, situat al 

carrer Villarroel 170, amb afectació estructural i de façanes per a la concessió de la llicència 

d’obres atorgada el 21 de juny de 2017 (02-2016LL56018) atès que es tracta d’una obra 

d’interès i utilitat municipal d’acord amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017; 

CONCEDIR a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Q0802070C) la bonificació del 70% 

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

referència, atès que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de l’esmentada Ordenança Fiscal, atès 

que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, 

executada en terreny qualificat com a equipament i promoguda per una entitat de caràcter 

públic; i DONAR-NE trasllat a L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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2.-  (05-2017LL41484) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de 

construcció d’un edifici d’obra nova, de planta soterrani i planta baixa, amb superfície 

construïda de 588,26 m2 sobre rasant i de 565,48 m2 sota rasant, destinat a ús docent, emplaçat 

al carrer General Vives 26,  emparades per la llicència atorgada pel regidor del Districte de 

Sarrià-Sant Gervasi el 6 d’octubre de 2017 (expedient 05-2017LL41484), 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 Privada Institut Químic de Sarrià, Centre d’Ensenyament Tècnic Superior, 

identificada amb NIF G58022849, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, atès 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, en haver estat abonada la quota íntegra de l’impost mitjançant 

l’autoliquidació LV201731902050471, i APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total 

de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra. 

 

3.-  (07-2014LL34209 (fase 2) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de 

les obres (fase 2) consistents en construcció del edifici del nou Institut de Recerca (Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau) als terrenys situats al passeig Sant Quintí número 55-95, i de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a la Fundació Privada 

Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 23 de juny de 

2015 (exp. 07-2014LL34209/2), per a les obres de l’Institut de Recerca; atès 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 privat, la construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipament (clau 

7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 

equipament comunitari sanitari-assistencial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació 

tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics 

com a actes administratius resolutoris. 

 

 Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

4.-  (M1519/8251) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Aturar la implantació 

d'aquells nous carrils bici a la ciutat de Barcelona, que no hagin estat abans consensuats amb el 

veïnat, les entitats de comerciants i les comunitats educatives dels carrers afectats d'acord amb 

el corresponents estudis d'impacte sobre la mobilitat. Instar al Govern municipal a vetllar per la 

protecció del vianant a l'espai públic, tot controlant i fomentant les bones pràctiques dels 

ciclistes a voreres i interseccions, prioritzant sempre als vianants. Que s'elabori en el termini de 

3 mesos, i es presenti a la comissió de mes de juny, un informe sobre l'afectació a la xarxa de 

transport públic de bus urbà de la implantació dels carrils bici executats en els darrers dos anys. 

Amb especial atenció a l'afectació en els carrils bus i en la velocitat comercials de la xarxa. 
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 Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/8255) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda impulsar un conjunt de 

mesures per millorar la mobilitat al barri de La Verneda i la Pau del Districte de Sant Martí, 

consistents en: 1. Executar de forma immediata la passarel·la peatonal sobre les vies del tren al 

carrer Santander, per facilitar el pas de vianants des de Via Trajana, com a primera fase de la 

reforma integral del pont. Instar a Adif a que realitzi amb urgència els informes favorables 

necessaris. 2. Analitzar el funcionament de la línia d’autobús 136 i de les línies V31 i V17 i 

valorar l’increment de la freqüència del pas del 136. 3. Instar la Generalitat de Catalunya a 

calendaritzar un pla d’inversions per connectar la línia 4 del metro entre les estacions de La Pau 

i Sagrera. 4. Establir un calendari de treball per a l’execució de la connexió entre la rambla Prim 

i la rambla de l’Onze de Setembre, instant al Govern espanyol a emprendre les obres 

d’infraestructures prèvies necessàries. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/8256) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern 

municipal negociï amb el Ministeri de Foment per tal de trobar la millor solució possible per la 

Ronda Litoral, en l'àmbit entre la Zona Franca i el Morrot, i no perdre la inversió prevista. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/8267) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Dur a terme, en un 

termini de 3 mesos, les gestions urbanístiques, de recerca, gestió de sòl, planejament i els 

protocols de col·laboració necessaris per trobar un espai adient per la construcció del nou 

CECOR de Barcelona, i continuar paral·lelament impulsant el projecte de remodelació del 

Palau d’Esports de Barcelona per a usos esportius, en coordinació amb la Direcció de Patrimoni 

Arquitectònic de l’Ajuntament, donada la seva catalogació. Donar compte d’aquestes gestions a 

la Comissió d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat. 

 

 Del Grup Municipal del PP: 

 

8.-  (M1519/8274) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a: a) Revisar el pla de mobilitat del carrer Gran de Sant Andreu - Tram 1 (entre la 

rambla de Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras), al Districte de Sant Andreu tenint en compte 

les aportacions fetes per l’Eix comercial de Sant Andreu, arribant a un consens entre els veïns i 

comerciants de la zona. b)  Presentar en la propera Comissió una proposta de mobilitat del 

carrer Gran de Sant Andreu consensuada amb els veïns i comerciants de la zona, així com els 

informes de mobilitat i altres informes preceptius en relació a aquest projecte, per tal de garantir 

que la proposta de reforma d'aquest vial no suposarà problemes de mobilitat, entre d'altres, en 

aquesta zona. c) Que les obres de reurbanització esmentades no comencin fins que estigui 

consensuat i tancat el projecte de mobilitat. 

 

 EL SECRETARI GENERAL 

Jordi Cases i Pallarès 

 


