COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Dia: 11 de juliol de 2018
Hora: 16,30 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Demòcrata:
1.-

(M1519/9440) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar de la situació
del projecte del Nou Centre d'Acollida d'Animals de Companyia, per tal de donar compte i
explicació de les qüestions següents: - Estat del Pla especial urbanístic projectual del CAACB; Estat del projecte executiu del CAACB; - Acords amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac per a
la gestió del centre; - Previsió de la licitació de les obres; - Pressupost total de l'obra; - Reserva
pressupostària corresponent a l'exercici 2019, i anualitats; - Estat dels treballs del grup de
treball en el sí del Consell municipal de Convivència.
Del Grup Municipal PSC:

2.-

(M1519/9444) Que comparegui la persona responsable del govern municipal per informar de
quins projectes urbanístics i obres, inicialment programats, no es duran a terme.
Del Grup Municipal CUP:

3.-

(M1519/9416) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar explicacions
sobre el funcionament actual de Barcelona Energia, les fonts d'abastament energètic d'aquesta
operadora i sobre l'estratègia de la gestió de residus.

Ref: CCP 8/18 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
v. 9/ 7/ 2018 12: 11

1

III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4.-

(18PL16533) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla Especial d'ordenació dels establiments comercials
destinats a la venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades
en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la
Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que consten a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.
Districte de l'Eixample

5.-

(17PL16453) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats al barri de
Sant Antoni, Districte de l'Eixample, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de
valoració de les al·legacions, informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorporen a aquest acord.
Districte de Sants-Montjuïc

6.-

(18PL16557) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l'equipament
docent situat al passeig de la Zona Franca número 96 del barri de la Marina del Port,
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.

7.-

(18PL16531) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ordenació del nou
equipament situat a l’illa dels Jardins de Can Ferrero i Cal Sèbio, al Districte de SantsMontjuïc, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

8.-

(18PL16552) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament assistencial situat al
carrer Cister 20-22 i 20I, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’iniciativa municipal; i
RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de
conformitat amb l’informe de la 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.
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Districte de Sant Martí
9.-

(17PL16522) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la determinació dels paràmetres edificatoris del
front consolidat del carrer Pujades,150-152, cantonada carrer Roc Boronat 57-59-61, promogut
per BALEC Projectes Immobiliaris SL.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

10.-

(03-2018LL10284) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal per la
instal·lació de gas a la finca, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic, amb
nivell de protecció individual B, al carrer de Tapioles, 51, de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2-1; CONCEDIR la bonificació del 50% sobre la quota de l’impost de Cosntruccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència 03-2018LL10284, a Roberto
Secchi, en data 12 d'abril de 2018, per la instal·lació, atès que s’ajusta a allò establert a l’article
7è de l’esmentada ordenança, en tant que l’edifici es troba, d’acord amb l’informe de la tècnica
municipal, dins del llistat del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg
del Districte de Sants-Montjuïc amb nivell de protecció individual B, número d’identificador
1851 i número d’element 125, amb la denominació de “Cases Heras i Llobet”, i que també té el
nivell de protecció de conjunt C, número d’identificador 1807, com a “Conjunt especial del
Poble Sec”.

11.-

(07-2017LL45949) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres per
a la reforma de la distribució interior amb ampliació del nombre d’ocupants i instal·lació
d’ascensor exterior a la residència de gent gran “Azurimar”, ubicada al carrer Natzaret, 16I, i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; CONCEDIR a Geros Azur, SL, la
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada
per la concessió de la llicència, en data 13 de març de 2018. 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 de
caràcter privat, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7b) i és un dels
equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a
“equipament sanitari-assistencial”. DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

12.-

(07-2018CD18204) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal les 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; obres de
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A o B i reforma interior en zones
comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, ubicades al carrer Sant Antoni Maria Claret,
167-171, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018; CONCEDIR a la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65% sobre
la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del
comunicat diferit, en data 16 d’abril de 2018. Atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de
l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat diferit és una entitat sens ànim de
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lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a/ad/c/d) i és un dels
equipaments contemplats en l’article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a
equipament administratiu, cultural, docent i sanitari-assistencial. DONAR-NE trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Sants-Montjuïc
13.-

(14PL16169) DESISTIR del procediment per a la tramitació de la Modificació Puntual del
PGM per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca (Prat Vermell),
d’iniciativa municipal, aprovada inicialment per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient,
en sessió de 20 de febrer de 2014, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació.

14.-

(18PL16535) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat
Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un
mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o
parcial amb el mes d’agost i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació
provisional.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

15.-

(18PL16588) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l'ampliació del parc de l'Oreneta
i la creació de zona d'habitatge de protecció en l'àmbit discontinu situat als carrers de
Montevideo 33-53 i Gaspar Cassadó 21X, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel
termini d’un mes; PRECISAR que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la
seva aprovació provisional.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

16.-

(M1519/9441) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern iniciï
les obres de reforma de la segona fase anunciades d'ampliació del Parc de Joan Miró en l'àmbit
de l'actual Parc de bombers. 2.- Que el govern presenti en el termini de 4 mesos un projecte
executiu de la reforma i millora integral del Parc Joan Miró, que tingui com a finalitat la millora
de l'accessibilitat i la dignificació general del Parc.
Del Grup Municipal Cs:

17.-

(M1519/9425) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a presentar en el termini de sis mesos un projecte de transformació integral de la Via
Laietana, sustentat en estudis de mobilitat i acordat amb les entitats ciutadanes, i a no realitzar
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cap actuació parcial sobre la Via Laietana que pogués hipotecar la futura transformació
d'aquesta avinguda, com l'eliminació de la rotonda de la plaça d'Antonio Maura.
Del Grup Municipal ERC:
18.-

(M1519/9431) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a realitzar un estudi sobre l'impacte del vehicle compartit i sobre la provinença modal
dels seus usuaris en totes les seves tipologies -carsharing, motosharing i bikesharing-, ja sigui
en els casos de trajecte lliure sense estacions fixes com en el cas que disposin d'estacions
privades, per tal de conèixer el tipus i característiques d'aquests usuaris i tenir més elements de
decisió alhora de considerar oportunitats i riscos de foment o restricció del vehicle compartit.
Del Grup Municipal PSC:

19.-

(M1519/9445) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Rebutjar propostes
de reforma de la Via Laietana cosmètiques, sense transformació real i sense diàleg amb els
veïns. 2.- Presentar d'acord amb les associacions de veïns i veïnes i comerciants, un projecte
ambiciós de reforma de la Via Laietana en el termini de 4 mesos. 3.- Elaborar una Comissió de
Seguiment amb les entitats i els Grups Municipals sobre el projecte de la Via Laietana.
Del Grup Municipal PP:

20.-

(M1519/9437) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a aturar les actuacions puntuals previstes a la Via Laietana com la reurbanització de
la plaça Antoni Maura i altres possibles actuacions com el carril bici de Via Laietana que poden
condicionar el futur projecte de reforma integral d'aquest carrer, i no iniciar cap d'aquestes
actuacions fins que hi hagi un informe de mobilitat, per tal de garantir que aquestes actuacions
no suposaran problemes de mobilitat, entre d'altres, en aquesta zona.
Del Grup Municipal CUP:

21.-

(M1519/9376) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Actualitzar el
CEAT com a eina de consulta i introduir les variables de barri, districte i nombre de places
d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) dels informes que s'obtinguin de l'eina, amb l'objectiu de
facilitar-ne l'anàlisi. Segon.- Que en la documentació obtinguda a través de la consulta hi consti
la data real d'actualització del cens, amb l'objectiu de tenir-ne la dada veraç.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

22.-

(M1519/9442) Que el govern rectifiqui, de forma immediata, la directriu donada a BIMSA
segons la qual desapareix la via de finançament d'aquesta segons el concepte de percentatge
d'ingressos per prestació dels serveis de direcció i gestió d'obres que són contractades per
l'empresa.
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Del Grup Municipal Cs:
23.-

(M1519/9426) Que el govern adopti les mesures necessàries per tal que la implantació de la
nova xarxa ortogonal d'autobusos no representi un mermament en la qualitat de servei del
transport públic en els diversos barris de la ciutat. Que amb aquest objectiu, el govern de la
ciutat realitzi les accions següents: 1.- Que s'estudiïn totes les reclamacions de les entitats
veïnals sobre les modificacions de les línies d'autobusos. 2.- Que es realitzi una auditoria dels
serveis, que inclogui les freqüències reals de pas dels autobusos i la comparativa dels temps de
desplaçaments reals entre les línies antigues (incloent el temps de transbordament) per als
recorreguts més habituals. 3.- Que s'analitzi la cobertura i necessitats de transport públic dels
principals equipaments dels barris com centre sanitaris, mercats, residències de gent gran i
escoles. 4.- Que, en base als resultats obtinguts i a la participació ciutadana, s'introdueixin les
millores necessàries en la nova xarxa ortogonal d'autobusos.
Del Grup Municipal ERC:

24.-

(M1519/9432) Que el govern municipal prengui les mesures necessàries i de col·laboració amb
altres administracions competents per tal d'inspeccionar i fer complir la normativa de circulació
i de velocitat màxima legal permesa als ginys que actualment es comercialitzen a turistes al
centre de Barcelona.
Del Grup Municipal PSC:

25.-

(M1519/9446) Ampliar la Comissió de seguiment del Port Olímpic a tots els actors implicats,
especialment la Federació Catalana de Vela en representació del sector.

26.-

(M1519/9447) Que el govern municipal demani a la Generalitat de Catalunya l'execució
prioritària de les estacions i intercanviadors de Sanllehy, Guinardó-Hospital de Sant Pau i plaça
de Maragall i la posada en servei del tram de la L9 entre Lesseps i Sagrera, per tal de millorar
l'oferta de transport públic i l'accessibilitat als barris de Can Baró, Guinardó, Baix Guinardó i
La Salut.
Del Grup Municipal PP:

27.-

(M1519/9438) Que el govern municipal fixi un calendari i realitzi els tràmits per tal d'executar
la proposta acordada i anunciada a l'abril de 2018, entre el Ministeri de Foment i l'Ajuntament
de Barcelona, per a l'ampliació de la ronda Litoral, entre la Zona Franca i el Morrot.

28.-

(M1519/9439) Que s'intensifiqui el control de les activitats realitzades als clubs cannàbics amb
llicència durant els mesos d'estiu, per tal de donar compliment a la normativa existent, amb la
incoació dels expedients sancionadors pertinents en cas d'incompliment d'aspectes com: accés,
aforament, entrada de no socis, reclam i promoció al carrer dirigida als usuaris i/o turistes, entre
d'altres.
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d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:
29.-

(M1519/9443) Respecte als procediments previs a l'atorgament de les llicències relacionades
amb l'objecte de la Modificació de PGM en relació al 30% de reserva d'HPO en sòl urbà: Quines són les estimacions, en número d'habitatges, que s'han realitzat respecte al previsible
augment de peticions de llicències en aquests propers mesos?. - Ha previst el govern de la ciutat
algun tipus de reforçament del servei de llicències?. - Ha avaluat prèviament amb el Col·legi
d'arquitectes la incidència de retirar la suspensió prescriptiva de llicències a l'àmbit de la Mod.
PGM, de manera que quedi garantida la capacitat del Coac per fer front a l'augment de
sol·licitud de visats?. Es sol·licita que es respongui també´per escrit.
Del Grup Municipal Cs:

30.-

(M1519/9427) Davant els embussos que cada dia es produeixen a les rondes i que afecten a
milers de barcelonins: Quines mesures pensa adoptar el Govern municipal per reduir la
congestió de trànsit a les rondes?
Del Grup Municipal ERC:

31.-

(M1519/9433) Perquè el Govern municipal no ha realitzat les obres necessàries a la piscina de
la Creueta del Coll amb la suficient previsió per tal de poder obrir l'equipament en els mesos
d'estiu i on pensa redirigir els casals que tenien previst desenvolupar activitats a la piscina?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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