COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Dia: 16 de gener 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)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Demòcrata:
1.-

(M1519/10889) Que comparegui el responsable del govern municipal de les polítiques de
mobilitat i de transport públic per explicar, especificament, totes les mesures que ha pres el
govern municipal per corregir els errors en la segona fase d'implementació de la Xarxa
Ortogonal, així com els espais de treball que ha creat amb els veïns i veïnes afectats per tal
d'atendre les seves propostes i peticions.
Del Grup Municipal ERC:

2.-

(M1519/10859) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de
l'eutanàsia que el passat mes de desembre es va practicar a dos gossos del Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia (CAACB) i aclarir si aquest equipament té previstos nous sacrificis.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(19SD0002ITE) Primer.- DONAR COMPTE de la memòria dels treballs tècnics efectuats pel
Govern sobre la connexió del Tramvia i d’acord amb els compromisos adquirits en el Conveni
de col·laboració entre ATM i l’Ajuntament de Barcelona relatiu a la coordinació per la redacció
del projecte constructiu per a l’articulació de les xarxes del Trambaix i Trambesós i la
implantació d’una xarxa tramviària unificada del 22 de juliol de 2016 (aprovat per Comissió de
Govern municipal en sessió de data 21 de juliol de 2016). Segon.- COMUNICAR a l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) i a la Generalitat que el millor traçat per connectar la xarxa
tramviària és per la Diagonal i en superfície atenent al pacte primer del Protocol de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del
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Transport Metropolità de Barcelona per a l’articulació de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la
implantació d’una xarxa tramviària unificada, signat l’1 de març de 2016. Tercer.COMUNICAR l’ATM i a la Generalitat que, per la millora de la mobilitat i del transport públic
és necessari abordar l’execució del projecte amb celeritat i amb l’objectiu d’iniciar-la l’any
2020, recollint la feina feta al Comitè de Direcció del Projecte creat a instàncies del citat
conveni de col·laboració del 22 de juliol de 2016. Quart.- COMUNICAR a la Generalitat la
voluntat de l’Ajuntament de Barcelona d’establir un nou conveni de col·laboració els
mecanismes de coordinació interadministrativa i de finançament necessaris per fer possible la
connexió, recollint els pactes tercer i quart de l’esmentat protocol del 1 de març de 2016.
Cinquè.- DEMANAR que l’ATM iniciï una negociació amb les concessionàries actuals per
modificar les tarifes tècniques, de forma que s’impossibiliti que la inversió pública es destini a
beneficis privats. Sisè.-, DEMANAR a l’ATM que, com a conseqüència de la nova situació
amb una nova xarxa tramviària unificada, estudiï els mecanismes de major presència de
l’administració pública en l’operació del servei i, si s’escau, analitzar un rescat o reducció del
temps de l’explotació actual.
Districte de Sants-Montjuïc
4.-

(2016 SD 363 (57/2017) ) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia de 14 de desembre de 2018 que
APROVA la segona Addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de
Barcelona, subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i aprovat per
Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 (ratificat pel Plenari del Consell municipal en sessió
de data 27 de gener de 2017), la qual addenda té per objecte l’ampliació dels terminis establerts
en l’esmentat conveni, a l'empara de l'apartat tretzè del mateix, per a dur a terme les operacions
patrimonials per a la construcció d’uns nous equipaments penitenciaris, i que FACULTA la
Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la
signatura del present conveni i dels actes que es derivin.

5.-

(18PL16585) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial d’Infraestructures de La Marina del Prat Vermell, 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
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 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 puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat
Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal i a la seva publicació al Diari Oficial
corresponent.
Districte de les Corts

6.-

(18PL16587) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l'ordenació de l'escola Anglesola, i
Modificació puntual de l’element número 2008 del Pla Especial de Protecció del patrimoni
arquitectònic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci
d’Educació de Barcelona; 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, informe que consta a l’expedient i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord.
Districte d'Horta-Guinardó
7.-

(17PL16496) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit del Casc Antic
d’Horta, de la plaça Bacardí, dels carrers Campoamor i Salses, i dels àmbits discontinus de les
cases dels Periodistes, d’iniciativa municipal; amb les modificacions 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; 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 de Sant Andreu

8.-

(17PL16527) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència,
comerços alimentaris i altres activitats a l’àmbit delimitat a l’entorn del carrer Gran de Sant
Andreu; d’iniciativa municipal.
Districte de Sant Martí

9.-

(98g41) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el 15 de novembre de 2018 pel Sr.
Rafael de Gispert i Boix, en nom i representació de la societat mercantil Espais Catalunya
Inversions Immobiliàries SLU en liquidació, concessionària de l’execució pel sistema
d’expropiació de la unitat d’actuació 13 del PERI Diagonal-Poblenou, contra l’acord del Plenari
del Consell Municipal de 28 de setembre de 2018, que va desestimar la sol·licitud formulada el
23 d’abril de 2018 per Espais Catalunya Inversions Immobiliàries SLU en liquidació, de
substitució de la garantia complementària d’1.000.000,00 euros, que Espais Catalunya
Inversions Immobiliàries SL va constituir, el 21 de març de 2013, per una caució equivalent a
l’import de 201.537,26 euros; pels motius i fonaments que figuren a l’informe de la Direcció de
Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 14 de desembre de 2018 i als altres
informes relacionats, que a efectes de motivació s’incorporen a l’expedient.

10.-

(18PL16568) 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 Doctor Trueta, cantonada amb el carrer Ciutat Granada, promogut
per Promoción Ciudad de Granada 11 SL; 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, que consta a l’expedient i a efectes
de motivació s’incorpora a aquest acord.

11.-

(18PL16589) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici industrial consolidat
situat al carrer Pere IV, núm. 98, districte 22@; promogut per Petil·lia SL
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12.-

(18PL16593) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de Millora
Urbana per a la rehabilitació de l'edifici industrial consolidat situat al carrer Ramon Turró 133,
de Barcelona, promogut per Franklin España HOLDCO S.L., atesa l’existència de motius
determinants de la suspensió, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb
l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia
següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a
continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es
procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

13.-

(10-2016LL15048) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de construcció d’edifici destinat, entre altres, a 40 habitatges de protecció oficial i 40 places
d’aparcament de cotxes vinculats, als terrenys situats al carrer Bolívia número 33-41 i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Llar Unió Catalonia,
SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres generada per la concessió de la llicència, en data 21 de setembre de 2016 (exp. 102016LL15048) a la part amb protecció; donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de
l’esmentada ordenança, atès que es tracta d’obres destinades a la venda d’habitatge social de
promoció pública o per a entitats sense ànim de lucre, adreçades al compliment del Pla
d’habitatge de Barcelona 2008-2016; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

14.-

(H124-2017-0002/ 04-2017LL48630) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el
projecte de rehabilitació interior del pavelló central del recinte de la Maternitat per poder donar
un ús administratiu a l’edifici, autoritzat mitjançant la llicència 04-2017LL48630 i de
conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la
Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-304-02067023, essent la quota íntegra de 25.608,53 euros, i aplicant la bonificació del 70%
(17.925,97 euros), la quota líquida exigible és de 7.682,56 euros, la qual ha estat pagada el dia
26 de febrer de 2018; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada
ordenança, atès que les obres es duen a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità
(clau 7c), per part d’una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

15.-

(H124-2018-0004 / 04-2017LL65801) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el
projecte de substitució de l’actual xarxa de reg de l’espai corresponent a les zones enjardinades
que es troben entre els pavellons centrals i el límit últim del parc amb la travessera de les Corts
(Fase II), autoritzat mitjançant la llicència 04-2017LL65801 i de conformitat amb l’article 7 de
l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la Diputació de Barcelona la
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
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generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-08-02072470, essent
la quota íntegra de 6.525,24 euros, i aplicant la bonificació del 70% (4.567,67 euros), la quota
líquida exigible és de 1.957,57 euros, la qual ha estat pagada el dia 17 d'abril de 2018; donat
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, atès que les obres es duen
a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per part d’una entitat de
caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
16.-

(H124-2018-0005 / 04-2018LL10607) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les
obres de reparació dels dintells de les façanes del pavelló Olímpia del Recinte de la Maternitat,
ubicat a la travessera de les Corts 131-159, autoritzat mitjançant la llicència 04-2018LL10607 i
de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a la
Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-308-02073629, essent la quota íntegra de 1.322,48 euros, i aplicant la bonificació del 70%
(925,74 euros), la quota líquida exigible és de 396,74 euros, la qual ha estat pagada el dia 25
d'abril de 2018; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, atès
que les obres es duen a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per
part d’una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.

17.-

(H124-2018-0006 / 04-2018LL020653) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les
obres d’adequació a llicència de l’activitat (expedient amb llicència número 04-2018LL20653)
situades al carrer Doctor Salvador Cardenal, 2-6, i de conformitat amb l’article 7 de
l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; CONCEDIR a l’Hospital Clínic de Barcelona la
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
generada per la concessió de la llicència, amb núm. de rebut: LV-2018-3-14-02084300, essent
la quota íntegra de 4.175,56 euros, i aplicant la bonificació del 70% (2.922,89 euros), la quota
líquida exigible és de 1.252,67 euros, la qual ha estat pagada el dia 30 de juliol de 2018; donat
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, atès que les obres es duen
a terme en un equipament comunitari d’àmbit metropolità (clau 7c), per part d’una entitat de
caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - Districte de
Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó

18.-

(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 i Nàpols 132-134, avinguda Paral·lel 100 i 102B,
carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8, 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 Sant Martí

19.-

(14PL16185) DESISTIR del procediment, per a la tramitació de la Modificació del Pla General
Metropolità en el sector Prim, d’iniciativa municipal; aprovada inicialment per la Comissió
d’Habitat Urbà i Medi Ambient en sessió de 30 d’abril 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.
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20.-

(18PL16634) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del sector Prim;
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:

21.-

(M1519/10890) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Que el govern
municipal prengui immediatament les mesures necessàries per fer possible l'inici de la segona
fase de la reforma de l'avinguda Diagonal en el tram de passeig de Gràcia a passeig de Sant
Joan. 2. Que el govern municipal executi les mesures necessàries d'implementació i posada en
funcionament de la línia D30 a la Diagonal, que ha de suposar una millora de la connectivitat de
la zona universitària amb la zona Fòrum.
Del Grup Municipal Cs:

22.-

(M1519/10856) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar el govern
municipal a elaborar un mapa de la ciutat en el qual s'assenyalin els punts en què són més
freqüents els conflictes de convivència entre diferents mitjans de transport i que,
simultàniament, posi en marxa una campanya informativa sobre les normes de mobilitat
dirigida tant a vianants com a usuaris dels diferents mitjans de transport, especialment intensa
en aquests punts de major conflictivitat.
Del Grup Municipal ERC:

23.-

(M1519/10860) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: que el govern
municipal es comprometi a què el projecte d'edificació resultant de la MPGM per a l'ampliació
del parc de l'Oreneta i la creació de zona d'habitatge de protecció en l'àmbit discontinu situat en
els carrers de Montevideo, 33-53 i Gaspar Cassadó, 21X es realitzi de tal manera que minimitzi
l'impacte d'aquest sobre l'escola Tàber i l'escola bressol Can Caralleu.
Del Grup Municipal PSC:

24.-

(M1519/10881) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Aprovar el Pla
estratègic del Zoo de Barcelona inclòs al document anomenat "El nou model del Zoo de
Barcelona: una mirada cap al futur" elaborat en els darrers mesos en el marc de la Fundació
Barcelona Zoo i de l'Ajuntament de Barcelona.
Del Grup Municipal PP:

25.-

(M1519/10874) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al govern
municipal a presentar el projecte de rehabilitació del Palau d'Esports de Barcelona, del carrer
Lleida, per recuperar aquest edifici com a equipament esportiu per a la ciutat i per al barri, tot
especificant el calendari d'execució i pressupost previst.
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Del Grup Municipal CUP:
26.-

(M1519/10868) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el govern
municipal promogui un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat
del Transport Metropolità per avançar cap a la municipalització del servei de tramvies i per a
l'execució de les obres de les dues fases de la Xarxa Tramviària Unificada: per fer-ho possible,
el conveni de col·laboració ha d'incloure: 1. Acord vinculant amb calendari establert i fixat
entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità per a la implementació
d'un model de gestió totalment pública i directa de les infraestructures i del servei de la Xarxa
Tramviària incloent una revisió i millora de les condicions laborals de totes les seves
treballadores. 2. Implementació conjunta de les dues fases de la Xarxa Tramviària Unificada
(tram Glòries-Verdaguer i tram Francesc Macià-Verdaguer) que faci efectiva la nova
infraestructura d'interconnexió en una única actuació. 3. Garantir la titularitat i la gestió pública
de la nova infraestructura (tram Glòries-Francesc Macià) i revertir sobre el sector públic els
beneficis obtinguts de l'increment de la demanda. 4. Licitació pública del projecte constructiu
de la infraestructura de les dues fases de la Xarxa Tramviària Unificada per part de l'Autoritat
del Transport Metropolità. 5. Modificació dels contractes vigents de concessió del Trambesòs i
Trambaix i de les tarifes tècniques previstes que impossibiliti qualsevol increment del benefici
privat de l'empresa Tramvia Metropolità, SA. i Tramvia Metropolità del Besòs, SA. derivat de
la inversió pública realitzada i l'augment de la demanda fruit de la interconnexió. 6. Reducció
del període de concessió d'explotació a l'empresa Tramvia Metropolità, SA i Tramvia
Metropolità del Besòs, SA. i augmentar la participació de l'Administració en l'operació del
servei en coherència amb la nova situació que es deriva de la xarxa tramviària unificada i la
voluntat d'implementar una gestió pública i directa. Que el govern municipal convoqui una
Taula Social per a la Gestió Pública del Tramvia com a òrgan vinculant de participació i
fiscalització dels moviments socials i entitats veïnals en el procés de municipalització del servei
tramviari, així com vetllar per la correcta execució de les obres de les dues fases de la Xarxa
Tramviària Unificada.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

27.-

(M1519/10892) Que el govern encarregui de forma immediata la redacció del Projecte executiu
de rehabilitació de la nau central de l'antic recinte industrial de Can Batlló perquè esdevingui el
nou Arxiu de la Ciutat.
Del Grup Municipal ERC:

28.-

(M1519/10861) Que el govern municipal encarregui un informe per tal de conèixer les
afectacions que ha sofert l'edifici de la Torre del Fang arran de l'incendi del passat dia 8 de
gener, que el presenti a la taula de treball de la Torre del Fang i que insti a ADIF a dur a terme
les obres d'urbanització dels exteriors de la Torre per tal de treure-la de l'aïllament actual i
garantir-ne el seu ús veïnal.
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Del Grup Municipal PSC:
29.-

(M1519/10882) Que en el termini de 2 mesos el govern municipal convoqui un concurs d'idees
per a la definició del futur complex esportiu municipal Magòria, partint dels requeriments de la
Taula d'Esports de Sants, Hostafrancs i La Bordeta recollits en la seva proposta presentada al
novembre de 2018.

30.-

(M1519/10883) Que la regulació del vehicle compartit a la ciutat de Barcelona compti amb el
debat i consens polític que mereix i s'aprovi en el sí del Plenari del Consell Municipal i no
mitjançant decret d'alcaldia, tal i com preveu el govern municipal.
Del Grup Municipal PP:

31.-

(M1519/10875) Instar al govern municipal a realitzar els treballs necessaris al Palau Desvalls i
al Palau del Laberint d'Horta per preservar aquest espai catalogat com a bé cultural d'interès
nacional (A) i evitar l'actual estat de degradació i abandonament d'aquest edifici que pot
implicar problemes de seguretat per als visitants, informant de les actuacions que s'hagin
realitzat en aquest mandat detallades per conceptes i import. Sol·licitem disposar d'una còpia
per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:

32.-

(M1519/10891) Quines accions ha realitzat el govern per esclarir els fets entorn l'incident en
què morí la gossa Sota i quines conclusions se n'han extret? Està elaborant el govern una revisió
de protocols d'actuació o algun tipus d'acció per tal d'evitar que tornin a succeir esdeveniments
d'aquest tipus?
Del Grup Municipal Cs:

33.-

(M1519/10857) Quin és el motiu pel qual l'Eixample serà l'únic districte en què no s'invertirà en
la millora dels seus parcs o espais verds el 2019?
Del Grup Municipal Cs:

34.-

(M1519/10858) Quins són els plans del govern per impulsar l'ús del cotxe elèctric compartit a
la ciutat?
Del Grup Municipal ERC:

35.-

(M1519/10862) Quines mesures pensa emprendre el govern municipal davant l'anunci del
funcionament de 125 pisos rusc de manera il·legal a la ciutat de Barcelona?
Del Grup Municipal PP:

36.-

(M1519/10876) Com està previst desencallar l'actual situació de la Caserna de Bombers del
Parc de Joan Miró, que està a l'espera de la construcció del nou equipament al carrer Provença,
164-182, per poder fer efectiu el compliment de la sentència que decretava el trasllat de la

Ref: CCP 1/19 Ecologia
v. 14/ 1/ 2019 14: 25

8

caserna de bombers i poder completar les obres de la futura nova plaça del parc de Joan Miró,
quines actuacions s'han dut a terme i quines estan previstes, en quin estat es troben i quin és el
calendari previst? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en
aquesta comissió.
Del Grup Municipal CUP:
37.-

(M1519/10869) Quines actuacions prendrà l'Ajuntament per esbrinar i exigir responsabilitats
pel sacrifici d'aquests gossos, sense que cap informe avalés aquest tipus d'invervenció? Quines
mesures prendrà l'Ajuntament per evitar que no es torni a succeir aquest tipus d'actuacions
contràries a la Llei de Protecció Animal a Catalunya?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

38.-

(M1519/10893) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la declaració de
grup aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de 17 de gener de 2018, amb el
següent contingut: La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que es realitzi en
el termini de tres mesos un inventari dels problemes estructurals i de manteniment dels 26
aparcaments per a residents i es presenti a la comissió de març un informe de l’estat de la
qüestió. 2.- Que s’elabori un pla de rehabilitació estructural i manteniment integral dels
aparcaments per residents dotat de la partida pressupostària municipal corresponent i que es
posi en marxa durant el present mandat municipal. Que les actuacions es facin prioritàriament
en funció de les urgències del problema.
Del Grup Municipal PP:

39.-

(M1519/10877) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució del prec M1519/9025 acceptat en la sessió de 16 de maig de 2018. "Instar al
govern municipal a arribar a un acord amb la Diputació de Barcelona per tal de tramitar
l’instrument de planejament urbanístic necessari i realitzar les gestions per donar un ús a
l’edifici propietat de la Diputació de Barcelona situat a l’avinguda Diagonal 233, cantonada
amb el carrer Padilla 187, del Districte de l’Eixample, que està qualificat d’equipament i roman
buit des de l’any 2010. Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en
aquesta comissió".
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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