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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  14 de novembre de  2018 

Hora: 15,30 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 Cs: 

 

1.-  (M1519/1003) Que comparegui el responsable del Govern municipal per exposar l'evolució de 

les dades de contaminació a la ciutat de Barcelona, el grau de consecució dels objectius 

previstos de lluita contra la contaminació i l'avaluació de l'eficàcia de les mesures adoptades. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de l'Eixample 

 

2.-  (17PL16455) 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 diversos sòls 

d'equipament en l'àmbit del Districte de l'Eixample, 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. 

 

3.-  (18PL16571) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Integral d'Ordenació Municipal i Rehabilitació de la Casa Oller, 

situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 658, promogut per IRE RE GRAN VIA S.L.U.; 

amb les modificacions a que 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. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

4.-  (18PL16579) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors 

als edificis d'habitatge, al barri de La Marina del Port, d’iniciativa municipal; amb les 

modificacions a que 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 Gràcia 

 

5.-  (14PL16179) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit afectat per la 

prolongació de la rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona; d’iniciativa municipal; amb 

les modificacions a que 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; 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. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

6.-  (18PL16546) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ajust de les condicions d'edificació de la parcel·la 

situada al carrer Marquès de Foronda 29-31-33, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, 

promogut per la Sra. Elisa Rodríguez Steckelbach; amb les modificacions 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 

citada 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 Sant Andreu 

 

7.-  (18PL16583) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'adequació de sistemes urbanístics per a l'obertura 

del carrer Josep Estivill, al barri de la Sagrera, d’iniciativa municipal; amb les modificacions 

respecte al document aprovat inicialment, a que 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 Sant Martí 

 

8.-  (17PL16517) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la regulació i condicions edificatòries del front 

situat a la confluència del carrer Llull amb el carrer llacuna (carrer Llull 147-159 i Llacuna 39-

47), promogut per Arofish SL 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 
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Planejament, de valoració de les al·legacions, 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 

 

9.-  (07-2018CD28263) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal del 

comunicat diferit d’unes obres consistents en demolició d’edificis a la finca del passeig Vall 

d’Hebron 119-129. CONCEDIR al Servei Català de la Salut, de conformitat amb l’Ordenança 

Fiscal 2.1 de l’any 2018, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, 

construccions i obres generada per la presentació del comunicat diferit, en data 11 de juny 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 de caràcter públic, les obres es realitzen en terrenys 

qualificats d’equipaments (clau 7a) 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. 

 

10.-  (08-2018CI20362) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres 

realitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona, ubicades al carrer Pujalt, 6-8, renovació de 

façanes i cobertes petites a l’escola Ciutat Comtal, de Barcelona, ja que es tracta d’obres 

destinades a equipaments comunitaris promogudes directament per una entitat de caràcter 

públic, de conformitat amb l’article 7.1.A1. de l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel Plenari del 

Consell Municipal de 29 de desembre de 2015; i CONCEDIR al Consorci d’Educació de 

Barcelona, la bonificació del 70% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, meritada per la comunicació presentada en data 26 d’abril de 2018 (expedient 08-

2018CI20362), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7.1.A1. de 

l’esmentada Ordenança; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als oportuns 

efectes. 

 

11.-  (20170001C2) APROVAR els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de data 5 d’abril 

de 2018 que incorpora l’expedient, relatiu al contracte 16006085 de serveis de manteniment de 

pavimentació 2017 - 2020 Lot 2 adjudicat per Acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat de data 14 de desembre de 2016, a l’empresa UTE Conservación Pavimentos 

Barcelona, en virtut del que disposa l’article 107.1 a) del RD Leg. 3/2011 de 14 de novembre, 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i de conformitat amb la proposta 

formulada pel servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per l’adjudicatari; 

INCORPORAR els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del contracte; 

NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 

 

12.-  (20170001M) MODIFICAR el contracte número 16006080 que té per objecte “serveis de 

manteniment de pavimentació 2017 - 2020 Lot 1 adjudicat per Acord de la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 14 de desembre de 2016, a l’empresa Sorigué-Acsa 

Conservación de Infraestructuras SAU d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de 

26 d’octubre de 2018 que obra a l’expedient i de conformitat amb els articles 105 i 107 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

de Contractació del Sector Públic; AMPLIAR l'autorització de despesa de l’esmentat contracte 
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per un import de 500.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest 

mateix document i DISPOSAR-LA a favor de Sorigué-Acsa Conservación de Infraestructuras 

SAU, NIF A85110294; REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 

hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia definitiva 

complementària per un import de 20.661,16 euros i COMPARÈIXER per formalitzar la 

modificació del contracte a les dependències d'Administració d'Ecologia Urbana; APROVAR 

els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 5 d’abril de 2018 que incorpora l’expedient 

d’acord amb la proposta municipal acceptada per l’adjudicatari, i de conformitat amb l’article 

107.1 del TRLCSP, INCORPORAR-LOS a la relació de preus unitaris del contracte. 

 

13.-  (18PL16609) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema 

d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, 

Gran Via de les Corts Catalanes 724-726, avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, 

carrer Alzina 6-8, carrer Sant Antoni Maria Claret 64-78, avinguda Santuari Sant Josep de la 

Muntanya 31-35 i passeig de la Vall d’Hebron 138-160; 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 l'Eixample 

 

14.-  (18PL16621) RATIFICAR “l’Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família” signat en data 18 

d’octubre de 2018; APROVAR inicialment, 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; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al 

Consell Municipal per a la seva aprovació provisional. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

15.-  (18PL16574) APROVAR inicialment, 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; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un 

mes 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.-  (M1519/10036) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern, presenti 

en el termini de dos mesos, el calendari d'execució i de presa de decisions, i estimació 

econòmica que comporta l'execució del planejament i de les afectacions que preveu el Pla 

General Metropolità en l'obertura de l'atri d'accés al Temple de la Sagrada Família en les illes 

de l'Eixample compreses entre els carrers Aragó i Mallorca. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/10004) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern de la 

ciutat presenti per a l'any 2019 una proposta de rebaixa de tarifes de transport públic en la zona 

tarifària 1 (on s'ubica la ciutat de Barcelona). Que l’esmentada rebaixa de tarifes estigui 

específicament orientada als usuaris habituals del transport públic. Que s'elevi aquesta proposta 

a l'ATM, establint els mecanismes de finançament necessaris i en coordinació amb la resta 

d'administracions implicades. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/10027) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 

municipal a prorrogar, per part de l'empresa pública Barcelona Serveis Municipals (B:SM), el 

contracte de gestió de l'actual personal del servei de detecció i visualització d'allotjament 

turístic il·legal. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1519/10030) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l'Ajuntament 

preservi l'estructura i funcionament d'organisme autònom local de l'Institut Municipal del 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida per tal d'evitar que la seva tasca relativa a la protecció, 

millora i difusió del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona quedi diluïda en diverses 

institucions municipals sense expertesa ni relació amb el paisatgisme. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/10021) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: D'acord amb la recent 

sentència del Tribunal Constitucional de 19 de setembre de 2018, instar el Govern municipal a 

derogar el Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació territorial dels Clubs i Associacions de 

Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 

27 de maig de 2016 tot presentant, si s'escau, un nou projecte normatiu. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/10037) Que el govern adquireixi el pati les edificacions corresponents als números 13-

15 i 17 del carrer Encarnació, per a destinar-los a equipaments de barri per als infants i gent 

gran. 

 

22.-  (M1519/10038) Que el govern de la ciutat creï un grup de treball amb els veïns afectats on hi 

hagi representants de la Plataforma Salvem el 41 on s'estudiï quines són les mesures adients per 

restablir el servei que oferia la línia 41 en atenció a les necessitats reals dels veïns de Barcelona. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

23.-  (M1519/10005) Que el govern defineixi per escrit el procés i el calendari d'elaboració del Pla 

Director del Port Olímpic. Que en el procés d'elaboració es doni participació a les diverses 

entitats relacionades amb la instal·lació. Que l'esmentat Pla es porti a aprovació de la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, amb la finalitat d'assolir el major grau possible de consens i 

recolzament polític. 

 

24.-  (M1519/10006) Que el Govern municipal estudiï la possibilitat d'un canvi en les ordenances 

municipals que permeti regularitzar l'exposició de flors i plantes a l'entrada dels comerços en 

alguns carrers i barris de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/10031) Que l'Ajuntament desisteixi de tirar endavant el concurs de projectes del parc 

dels Tres Turons. 

 

26.-  (M1519/10032) Que l'Ajuntament aprovi, en el termini d'un mes, un Pla estratègic del Zoo que 

compti amb el consens dels treballadors i treballadores del Zoo. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/10022) Que el Govern municipal presenti en el termini d'un mes el Pla estratègic del 

Zoo per a que sigui revalidat per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/10028) Com pensen articular i calendaritzar les actuacions i estratègies per recuperar la 

Rambla proposades per l'equip Km-Zero? 

 

29.-  (M1519/10029) Quines mesures concretes té previst dur a terme el Govern municipal per tal de 

fer complir l'Ordenança de vianants i vehicles als nous usuaris de patinets elèctrics d'ús 

personal? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

30.-  (M1519/10023) Quin és el calendari i inversió prevista per a la rehabilitació de les finques del 

recinte industrial de La Escocesa que va adquirir l'Ajuntament de Barcelona el 30 d'agost de 

2017 per destinar-les a equipament públic i habitatge social? Sol·licitem disposar d'una còpia 

per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

31.-  (M1519/10016) Quines mesures empra l'Ajuntament de Barcelona per evitar l'especulació amb 

edificis patrimonials que no han estat inclosos al catàleg de patrimoni a temps? 
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32.-  (M1519/10017) Quines accions ha fet l'Ajuntament per garantir unes condicions laborals dignes 

per les noves treballadores del Bicing en el nou contracte amb la UTE Pedalem Barcelona, en el 

cas que l'ajuntament s'hagi ocupat d'aquestes condicions del servei i, com és que el govern no 

ha optat per la municipalització del servei? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


