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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 
 COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 17 de gener de  2017. 
 

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 de CIU: 

1.-  (M1519/5355) La Comissió d’Economia i Hisenda insta al Govern Municipal a identificar els sectors on estan 
apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i impulsar propostes de regulació per evitar 
esdevinguin economia submergida i competència deslleial a altres activitats econòmiques alhora que no 
generi una pèrdua de drets tant per part de les usuàries i consumidores, així com dels drets socials dels 
treballadors i treballadores. I a presentar un informe de seguiment de l’estat de la proposició  en el termini 
màxim de quatre mesos. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
2.-  (M1519/5351) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a presentar en el termini 

màxim d’un mes el Pla anual per l’Ocupació 2017 on s’hi inclouran, entre els eixos i mesures previstos a 
l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, el següents: pro activitat de l’Administració en detecció i 
cerca dels col·lectius i persones destinatàries de les polítiques d’ocupació, seguiment individualitzat a mig i 
llarg termini de les persones beneficiàries, condicions laborals, polítiques de proximitat, formació, 
emprenedoria i reeemprenedoria,  economia col·laborativa, serveis a internalitzar i oferta pública d’ocupació, 
fent especial èmfasi en la diversitat de la població barcelonina i amb la perspectiva de gènere. I garantir un 
espai estable de participació dels grups Municipals amb el Govern respecte dels Plans anuals d’Ocupació i 
la seva execució en el marc de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020. 

 
 

 COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 17 de gener de 2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Proposta d’acord 

1.-  (9SD/16 IMEB) APROVAR inicialment el nou Reglament de funcionament intern del Consell Assessor 
Municipal d'Universitats, i SOMETRE'L a informació pública per un termini de trenta dies, d’acord amb 
l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
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. 
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Del Grup Municipal de CIU: 

2.-  (M1519/5358) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a col.laborar amb la 
Generalitat per la propera enquesta dels usos del temps en les llars de Catalunya per tal de tenir una mostra 
adient de la situació de les barcelonines en matèria de conciliació de la vida laboral personal i familiar i de la 
corresponsabilitat en les tasques de cura i insta al Govern que presenti un conjunt de mesures per abordar 
la promoció de la conciliació personal familiar i laboral que promogui la corresponsabilitat entre gèneres així 
com mesures que permetin que cada persona pugui desenvolupar lliurement la seva trajectòria vital. 

 
 Del Grup Municipal de C’s: 
   
3.-  (M1519/5338) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal, tenint 

present totes les aportacions fetes en el marc d'Impulsem. Un procés de reflexió i acció sobre l'atenció social 
bàsica dels Centres de Serveis Socials, presenti en el termini de 3 mesos, les seves mesures concretes per 
la Reforma dels Serveis Socials en les que tingui en compte les següents recomanacions: - Reduir les llistes 
d'espera, amb un compromís d'atenció a les persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i que 
els posteriors seguiments s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris. Que el ciutadà no tingui que trucar 
diverses vegades o parlar amb diferents interlocutors fins que l'atén la persona correcta. Seria convenient la 
creació d'un front Office per tal de donar respostes i realitzar les accions concretes. - Impulsar des del 
Govern municipal coordinat amb la Generalitat de Catalunya una única porta d'entrada al sistema de serveis 
socials, avançar en la integració de les dades socials i sanitàries i analitzar quins serveis fets per 
professionals acreditats es podrien homologar. - Garantir un sistema d'horaris dels Serveis Socials més 
ampli que faciliti l'atenció a les persones, el treball comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els 
SBAS i la resta de tipologia de Serveis Socials Bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar aquesta 
Guia als ciutadans de Barcelona. - Semestralment presentar públicament i als Grups Municipals el número 
de persones ateses, el motiu de l'atenció, l'estat de la resolució del problema, així com les queixes i 
reclamacions que es presenten. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
4.-  (M1519/5347) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a: Que en 

el marc del Pla pel Dret a l'Habitatge es realitzi un pla de xoc específic contra l'infrahabitatge en el termini de 
6 mesos que permeti detectar i sancionar, si s'escau, als propietaris dels immobles, i ajudar a les famílies 
que hi viuen a accedir a un habitatge en condicions.  

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5.-  (M1519/5334) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres mesos 

l'Ajuntament de Barcelona realitzi: - Una avaluació sobre la gestió del servei a través d'inspeccions sobre les 
tasques que s'estan desenvolupant en les quatre empreses mitjançant entrevistes amb les treballadores. - 
Elabori un protocol sobre el temps de desplaçament. - Vetllarà per la salut laboral de les treballadores exigint 
el compliment de les normatives higièniques i de material de cures i donant centralitat al suport emocional i 
físic. 

 
 Declaració Institucional 
 
6.-  Atès que l'article 12 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat 

recull el dret a la capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres persones en tots els aspectes de 
la vida, i que l'article 29 insta als Estats a garantir la participació de les persones amb discapacitat en 
igualtat de condicions amb les altres persones en la vida política i en la vida pública, escollint als seus 
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governants o a ser escollides com a qualsevol altra persona; la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
acorda: 1. Donar suport a la iniciativa presentada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb 
Discapacitat (CERMI) de Proposició de Llei relativa a la reforma de la Llei 5/1985 de 19 de juny, de Règim 
Electoral General (LOREG) -en tramitació parlamentària-, per fer efectiu el dret de vot de les persones amb 
discapacitat en condicions d'igualtat. 2. Donar trasllat d'aquesta declaració institucional al Parlament de 
Catalunya per tal que es tinguin en compte els drets de participació en la vida política i en la vida pública de 
les persones amb discapacitat, en els treballs d'elaboració de la futura Llei electoral catalana. 3. Treballar 
l'Ajuntament de Barcelona de manera conjunta amb les entitats i els/les representants de les persones amb 
discapacitat en la defensa dels drets de participació en la vida política i en la vida pública per donar 
compliment a l'article 29 de la Convenció. 

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

en sessió de  18 de gener de 2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Proposta d’acord 

1.-  (78/17) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de 
l’acord marc, amb núm. de contracte 17000001, que té per objecte la contractació del subministrament 
elèctric per a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i organismes associats (Lot1, baixa tensió, 
Lot 2, baixa tensió-ecolot i Lot 3, mitja tensió) i l’atenció i reducció de la pobresa energètica; CONVOCAR 
procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb  els articles 196  i 
següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, de  text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
FACULTAR la Comissió de Govern per realitzar els tràmits corresponents a l’adjudicació del present Acord 
Marc i per realitzar la contractació derivada que sigui competència d'aquesta Comissió; DONAR compte 
d’aquesta adjudicació i de la contractació derivada que correspongui a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
 

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 de CiU: 
 
2.-  (M1519/5401) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que el Govern municipal presenti a la propera Comissió de Presidència un informe on es reculli de manera 
detallada la relació de tots els serveis de l'Ajuntament i que expliciti de manera clara: - Data d'inici del servei, 
en el cas de serveis que ja es van posar en marxa inicialment en gestió indirecta. - Data d'inici de 
l'externalització del servei, en el cas de serveis que es gestionaven de manera directa i que es van 
externalitzar. 
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 Del Grup Municipal de C’s: 
 
3.-  (M1519/5393) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que per part del Govern municipal s'elabori un pla per tractar d'eradicar la venda d'alcohol i de productes 
alimentaris pel consum als carrers de Barcelona, a més de les accions que ja s'estan realitzant amb una 
ordre de servei a la Guàrdia Urbana de Barcelona i el seu corresponent protocol per tal d'impedir aquestes 
conductes. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
4.-  (M1519/5380) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 

instar al Govern municipal a: - Realitzar una previsió de les oposicions que s'hagin de convocar en els 
propers 4 anys al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tenint en compte les necessitats del Pla Director i 
garantir la prestació d'un bon servei. - Garantir que els continguts del temari recentment aprovat, així com 
els nivells de català pertinents, formin part dels coneixements de tots els agents que s'incorporin a la GUB. - 
Que es treballi per assolir un increment substancial de dones al cos. 

 
Declaració Institucional 

 

5.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: - Ratificar el 
compromís de continuar treballant per a la construcció d'una pau duradora i sostenible a Colòmbia que 
prioritzi les víctimes i que sigui respectuosa dels drets humans i la justícia social. - Manifestar la nostra 
preocupació per l'augment de les amenaces, segrests, coaccions i assassinats dels defensors i defensores 
de drets humans. - Subratllar la necessitat de garantir la protecció als activistes socials que promouen la 
participació ciutadana, la democràcia i el respecte als drets humans a Colòmbia. - Expressar la nostra 
inquietud per l'afebriment de l'enfocament de gènere i del reconeixement de les propostes de les comunitats 
indígenes i afroamericanes com elements transversals i fonamentals en la construcció de la pau, que com a 
tals, han d'impregnar les lleis i els instruments que garanteixin la pau i el respecte als drets humans. - 
Reforçar el suport que l'Ajuntament de Barcelona dóna al procés de pau colombià per mitjà d'accions de 
cooperació per a la justícia global focalitzades en aquest procés, inclòs el suport a la Taula Catalana per 
Colòmbia i a totes les ONG que durant anys han estat treballant en el lloc de conflicte per millorar la qualitat 
de vida de les persones que hi viuen. - Explorar vies per a poder aplicar el principi d'extraterritorialitat en les 
actuacions de l'Ajuntament de Barcelona, a través de mecanismes de compra pública que introdueixin 
criteris de responsabilitat internacional, i amb èmfasi particular sobre les que hagin tingut lloc a Colòmbia. 

 

 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  18 de gener de 2017. 
   

Part Decisòria / Executiva 
 

Propostes d’acord 
 

1.-  (03-2016LL11911) DECLARAR d’especial interès i utilitat les obres promogudes pel Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona al carrer Juan de Sada, 22, Districte de Sants-Montjuïc, consistents en Construcció 
d’un Centre d’Atenció Primària, perquè reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible 
funció social, atès que reuneix les condicions esmentades al punt a1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de 2015, vigent per l’any 2016, en tractar-se d’obres destinades a la construcció d’un Centre 
d’Atenció Primària; CONCEDIR el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la 
quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió de la Llicència d’obres 
amb número 03-2016LL11911, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada sobre la quota 
definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la inspecció municipal d’Hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 
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2.-  (02-2016CI29869) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la rehabilitació i canvi de fusteries 

(persianes exteriors) de les façanes de l’edifici antic de l’Escola Sagrada al carrer Comte d’Urgell, 262 (exp. 
02-2016CI29869) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació 
Privada Escola Vicenciana (NIF G61114690) la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat immediat d’obres menors tipus II, 
en data 30 de juny de 2016 (que suposa una bonificació de tres mil tres-cents dotze euros amb vint-i-dos 
cèntims), atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2014 ja que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre en equipament comunitari; DONAR 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 

 
3.-  (02-2015LL61989)  DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior en zones 

comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, tret del sostre inclinat en el Departament 8 de la Facultat 
de Medicina, en un emplaçament de les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció 
individual B, de l’edifici c/Casanova, 141 (exp. 02-2015LL61989) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a Universitat de Barcelona (NIF Q0818001J) la bonificació del 70% sobre 
la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per la concessió de la llicència 
d’obres majors, en data 7 de setembre de 2016 (que suposa una bonificació de setanta mil cent cinquanta-
sis euros amb trenta-quatre cèntims), donat que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 
l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015 en tant que són promogudes per una entitat de caràcter 
públic en equipament comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 

 
4.-  (05-2015CD34202) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres consistents en 

la instal·lació d’un ascensor electromecànic en l’interior de l’edifici del carrer Aribau 259, en  substitució de 
l’anterior, per tal de connectar totes les plantes amb el vestíbul de planta baixa, incloent la planta principal i 
l’àtic, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de 
carrer Aribau 259, la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada per l’admissió del comunicat diferit de 22 de juny de 2015, tramitat a l’expedient 05-2015CD34202 
en relació a les obres abans referides, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i 
no s’integren en obres o construccions d’abast general. Essent l’import de la quota total de l’ICIO de 770,5 
euros, que va ser abonada per la interessada el 17 1de juliol de 2015, aplicant la bonificació del 90% la 
quota resultant exigible és la de 77,05 euros, motiu pel qual correspon retornar la quantitat de 693,45 euros 
o, en el seu cas, la diferència que pugui correspondre retornar en relació al cost total de l’obra que resulti de 
la inspecció final de l’obra; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

5.-  (05-2015CD30047) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres consistents en 
la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala de la finca del carrer Hurtado número 12, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR al Sr. Francisco Vila Caballero, la 
bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal•lacions i obres generada per 
l’admissió del comunicat diferit  tramitat a l’expedient 05-2015CD30047, donat que les referides obres 
s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les condicions 
d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast 
general. Essent la quota total de l’impost que ha estat abonada per l’interessat mitjançant l’autoliquidació 
LV201531001751496, la de 178,86 euros, aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible  és la de 
de 17,89 euros. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final 
de l’obra; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
6.-  (05-2016LL23793) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar a 

l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL23793, consistents en la  reforma d’un edifici 
d’habitatge unifamiliar amb canvi d’ús a escola bressol en plantes baixa i primera ubicat a la parcel·la del 
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carrer Escoles Pies 48, 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 2016, CONCEDIR a la 
Fundación Escuela Teresiana, entitat identificada amb CIF G85853455, la bonificació del 95% de la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres, atès 
que aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, s’ajusten a 
allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit 
amb nivell “A”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota total de 
l’impost que ha estat abonada per la interessat mitjançant l’autoliquidació LV201632101930189 la de 
7.396,73 euros, aplicant la bonificació del 95% la quota resultant exigible  és la de de 369,84 euros. 
APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
7.-  (00-2015-0008) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de Centre Esportiu 

Municipal (CEM) Bon Pastor al local ubicat al carrer Costa Daurada, 12 de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a Agrupació Esportiva Bon Pastor la bonificació del 65% sobre la quota 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 7 de 
novembre de 2016 (exp. 00-2015-0008), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon 
Pastor; atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, ja que el titular de la 
llicència és una entitat sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments 
(7b) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament esportiu i 
recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
8.-  (00-2016-0002) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de Centre Esportiu 

Municipal (CEM) Verneda al local ubicat al carrer Binèfar, 10-14 de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 
de l’any 2016, CONCEDIR a l'Associació Sant Martí Esport la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 11 d’octubre de 
2016 (exp. 00-2016-0002), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda; atès que 
s’ajusta a allò establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 
entitat sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (7b) i acompleix 
una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament esportiu i recreatiu; i DONAR-
NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
9.-  (16PL16438) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la 

Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Can Batlló- Magòria, d’iniciativa municipal, i 
EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

   
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 de CiU: 
 

10.-  (M1519/5404) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el govern municipal rebi i escolti 
als veïns de la ronda Universitat. 2) Que el govern redacti en els propers 3 mesos una diagnosi sobre la 
qualitat de l'espai públic en aquest tram de ronda. 3) Que el govern redacti en base a la diagnosi realitzada i 
a la participació dels veïns afectats, i en els 3 mesos següents, un Pla integral de millora d'aquest tram de la 
ronda, que comporti la millora de les condicions d'urbanització i mobilitat, per a obtenir un espai urbà de 
qualitat. 
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 Del Grup Municipal de C’s: 
 
11.-  (M1519/5397) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda:  Instar al govern municipal a que iniciï 

una actualització del procés de participació realitzat anteriorment basat en el Pla Director de transformació 
de la presó Model, i presenti, en el termini de deu mesos, un avantprojecte que defineixi el futur ús de l'espai 
de la Model, per ser debatut en aquesta Comissió. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
12.-  (M1519/5377) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a: Realitzar 

una norma transitòria del Pla General Metropolità que permeti que els edificis d'habitatges construïts amb 
anterioritat al Pla General Metropolità, i amb afectacions urbanístiques que no tinguin prevista la seva 
execució en els següents 15 anys, puguin realitzar obres de rehabilitació i condicionament, sense que això 
sigui objecte d'una major indemnització. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
13.-  (M1519/5388) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal al 

desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de bus, amb la incorporació de la 
línia D30 amb recorregut per l'avinguda Diagonal. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
14.-  (M1519/5331) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que els autocars discrecionals o de 

qualsevol tipus tinguin restringit l'accés a la plaça Sant Jaume tal i com el tenen la resta de vehicles. 2) 
Donat que a la plaça d'Antoni Maura, ja hi ha una zona de Zona Bus, per tal de poder desencotxar i encotxar 
als visitants que es desplacen amb autocar amb una temporalitat de fins a 10 minuts, és aquesta zona, on 
els autocars han de parar, prèvia petició a B:SM, per tant obligar als autocars discrecionals a fer-la servir per 
les seves activitats. 3) Si es considerés que la zona no és adequada que es faciliti una nova Zona Bus, més 
propera i garantint la total seguretat de les vianants. 4) L'adopció d'aquestes mesures ha d'anar al marge de 
les que en prendrà posteriorment el Pla mobilitat en relació al turisme i la Taula contra la contaminació, que 
entenem faran més restrictiva la mobilitat dels autocars discrecionals. 

 


