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

ORDRE DEL DIA

I) Part Informativa
a)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal ERC:
1.-

(M1519/9011) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar compte de l'estat
de les platges de la ciutat i de les actuacions que es pensen dur a terme, tant des del consistori
com en col·laboració amb d'altres administracions, per tal de millorar la seva qualitat ambiental.
Del Grup Municipal PP:

2.-

(M1519/9023) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar de l'estat
de les platges de la ciutat de Barcelona, i els motius pels que s'han retirat els distintius de
bandera blava a les platges de la Nova Icària i de la Barceloneta (especificant motius,
actuacions previstes i projectes concrets, inversió, previsió i calendari d'actuacions). Sol·licitem
disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió.
II) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(2016 SD 363 (57/2017) APROVAR l’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 aprovat per Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 (ratificat pel Plenari del
Consell municipal en sessió de 27 de gener de 2017) la qual té per objecte l’ampliació dels
terminis establerts en l’esmentat conveni per a dur a terme les operacions urbanístiques i
patrimonials per a la construcció d’uns nous equipaments penitenciaris.
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Districte de l'Eixample
4.-

(17pl16523) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’escola bressol Londres, l'escola
Mallorca i l'aparcament en subsòl, situat a l’illa delimitada pels carrers Londres, Villarroel,
Paris i Comte d'Urgell, d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de
Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 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, informes que consten a l’expedient
i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.
Districte de Sants-Montjuïc

5.-

(17pl16510) 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 60 núm. 9 de la Zona Franca, promogut per Barcelona d’Infraestructures Municipals SA /
BIMSA, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord.
Districte de Nou Barris

6.-

(18PL16534) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de la plaça Sòller per a l’ampliació del casal de barri
situat al barri de Porta, promogut per Barcelona d’Infraestructures Municipals SA / BIMSA,
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament, que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
III) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7.-

(02-2017CD25793) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de reforma de l’edifici de manteniment i magatzem (edifici 03) de l’Escola Industrial i de
reforma interior de recintes de serveis i vestidors, amb renovació i condicionament tècnic
(instal·lacions) realitzades a l’edifici situat al l’adreça del carrer Comte d’Urgell 191-215,
emparades per l’admissió del Comunicat d’Obres 02-2017CD25793 de 23 de juny de 2017;
CONCEDIR a la Diputació de Barcelona (P-0800000B) la bonificació del 70% sobre la quota
de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades,
donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici
2018, atès que es tracta d’unes obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament
comunitari, executades en terreny qualificat com equipament i promogudes per una entitat de
caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
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8.-

(03-2015LL02723) DENEGAR a la CP de Gran Via de les Corts Catalanes, 278 la bonificació
sol·licitada en data 20 de setembre de 2017, sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres per a la rehabilitació de façana posterior, reforços estructurals puntuals,
millores d’accessibilitat i canvis de xarxa de sanejament sanitari, exp. 03-2015LL02723, atès
que s’ha sol·licitat amb posterioritat a la tramitació del certificat final d’obres, que d’acord amb
la pròpia sol·licitud es va emetre el 9 d'agost de 2016, i d’acord amb el que estableix l’art. 7 de
l’Ordenança Fiscal 2.1, aprovada pel Consell Plenari el 29 de desembre de 2015, que disposa en
el seu apartat 6è que “les sol·licituds que es presentin amb posterioritat a la finalització de les
obres, construccions o instal·lacions es consideraran extemporànies.

9.-

(07-2017LL48827) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
consistents en l’afegit d’una passera de comunicació en un equipament sanitari-assistencial al
carrer Sant Antoni Mª Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2017;
CONCEDIR a 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, en data 8 de novembre de 2017 (07-2017LL48827), per a obres consistents en
l’afegit d’una passera de comunicació de l’edifici en execució de l’Institut de Recerca amb
l’edifici de l’hospital; donat 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, es realitza en
terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una evident funció social
com és la d’equipament sanitari-assistencial; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

10.-

(18PL16561) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a Can Seixanta, al Barri del Raval,
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 Gràcia

11.-

(18PL16547) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i part de la UA-3 de l'MPGM
en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar Farigola, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al
públic pel termini d’un mes; SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme (TRLU) i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de
Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest
acord, les autoritzacions que habilitin l’enderroc de construccions, l'atorgament de llicències
d'edificació de nova planta, les que comportin una intervenció global en els fonaments o en
l'estructura de l'edifici, i les que impliquin substitució de l'edifici, encara que es mantingui la
façana o algun element estructural, en els àmbits delimitats i grafiats en el plànol de suspensió
que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del
TRLU; DETERMINAR, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de
suspensió serà, com a màxim, de dos anys, a comptar des de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona d’aquest acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que, no obstant això, es podran tramitar instruments o
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent, que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment.
c) Proposicions
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IV) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
12.-

(M1519/9032) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern a: 1.Que presenti un informe de l'estat d'execució i de la previsió d'obres amb afectació a l'espai
públic, amb actualització trimestral, especialment a la mobilitat, amb el calendari corresponent.
2.- Que en el mateix sentit es minimitzin les afectacions i es millorin els canals d'informació i
interacció amb la ciutadania creant un manual operatiu de l'afectat.
Del Grup Municipal Cs:

13.-

(M1519/9002) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal,
en el termini de dos mesos, presenti un pla acordat amb la Fundació de la Sagrada Família i que
compti amb el consens veïnal, que resolgui definitivament la regularització de la llicència
d'obres, el reallotjament de les famílies afectades i l'ordenació de la mobilitat en el entorn del
temple.
Del Grup Municipal ERC:

14.-

(M1519/9012) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal
es comprometi a prendre les següents mesures per tal de millorar la xarxa ortogonal
d'autobusos: - Adaptar la coordinació i la priorització semafòrica a favor dels autobusos per tal
de millorar-ne l'eficiència i la velocitat comercial. - Revisar l'amplada dels carrils bus de la
ciutat per tal que cap quedi per sota de l'amplitud mínima de 3,1 metres. - Estudiar la viabilitat
de segregar els recorreguts més conflictius dels carrils per tal de dissuadir la indisciplina viària.
- Crear una nova línia horitzontal que vagi de la Zona Franca al Fòrum, o bé modificar-ne
alguna de les existents.
Del Grup Municipal PSC:

15.-

(M1519/9017) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1.- Que el govern municipal iniciï, en un termini d'un mes, el procediment d'expropiació
corresponent als àmbits AA 1d i 7 colindant, ambdós vinculats a la MPGM de l'estació de Sants
i el seu entorn, i el pertinent reallotjament dels veïns afectats. 2.- Que a la propera Comissió
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del mes de juny de 2018 el govern municipal informi sobre
les gestions dutes a terme al respecte.
Del Grup Municipal PP:

16.-

(M1519/9024) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a presentar, en el termini màxim de 3 mesos, el projecte del passeig marítim des de la
zona de la platja de la Mar Bella fins a la zona de la plataforma prevista inicialment per al Zoo
marí, per millorar la connectivitat entre les zones residencials i la zona de parcs i platges, per tal
d'iniciar-se la seva execució durant aquest mandat, amb la indicació de la calendarització i
inversió prevista per a aquest mandat.
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Del Grup Municipal CUP:
17.-

(M1519/8951) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es faci una
actualització del Cens d'Establiments d'Allotjament Turístic (CEAT), de forma immediata, a fi
d'avaluar l'efectivitat del PEUAT i poder fer les correccions pertinents -si procedeixen- abans
del final del mandat.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

18.-

(M1519/9033) Que el govern promogui la creació d'una Taula de Diàleg entre el govern
municipal, els grups municipals, entitats veïnals i associacions de benestar animal, per tal de
consensuar el desplegament de l'Ordenança de Tinença, Protecció i Venda d'animals de
companyia.

19.-

(M1519/9034) Sol·licitem que se'ns aportin els informes de la Comissió Tècnica de
Manteniment i Millora de l'Eixample, de la Comissió Tècnica d'arquitectura, i/o de l'òrgan
competent corresponent de l'Ajuntament de Barcelona, que justifiquen l'adequació del Projecte
de les estructures de les marquesines metàl·liques a la declaració de Bé Cultural d'Interès
Patrimonial del Mercat de Sant Antoni.
Del Grup Municipal Cs:

20.-

(M1519/9003) Es demana al govern municipal l'eliminació o modificació de l'actual traçat dels
carrils bicis de l'entorn del Turó Parc, juntament amb l'estudi de solucions alternatives que
garanteixin una circulació en bicicleta que sigui segura i compatible amb els altres mitjans de
transport.
Del Grup Municipal ERC:

21.-

(M1519/9013) Que el govern municipal refermi l'acord i faci les modificacions urbanístiques
pertinents per tal de situar el Centre d'Interpretació del Rec Comtal a Sant Andreu.

22.-

(M1519/9009) Que el govern municipal elabori i faci arribar per escrit a tots els grups, abans de
la propera Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, un informe amb els seus corresponents
plànols on s'indiquin els solars buits municipals, l'estat de planejament en què es troben, la seva
ubicació, superfície, qualificació, condicionants urbanístics i l'ús previst.
Del Grup Municipal PSC:

23.-

(M1519/9018) Que el govern municipal resolgui el problema de mobilitat generat a la Via Júlia
en el tram comprés entre el carrer Almansa i la plaça de la República, mantenint 3 carrils a la
calçada (2 per a la circulació i un per a aparcament i càrrega i descàrrega).
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Del Grup Municipal PP:
24.-

(M1519/9026) Que el Govern municipal retiri els adhesius República Catalana que han
incorporat a algunes plaques de carrer de la ciutat de Barcelona.

25.-

(M1519/9025) 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.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

26.-

(M1519/9004) De quina manera pretén el govern municipal controlar l'activitat del lloguer de
bicicletes a la via pública ?
Del Grup Municipal PSC:

27.-

(M1519/9019) Quines accions té previst fer el govern municipal per a recuperar les banderes
blaves perdudes de les platges de la Barceloneta i Nova Icària, així i millorar-ne la qualitat de
l'aigua ?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Cs:

28.-

(M1519/9005) Es requereix al Govern municipal que informi sobre l'estat de tramitació de la
Modificació de l'Ordenança de Terrasses en compliment de la Proposició / Declaració de Grup
aprovada a la sessió de la CEUM de 18 de novembre de 2015, amb el contingut següent:
(M1519/1414) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern a
modificar la disposició transitòria segona de l’Ordenança de terrasses, ampliant en un màxim de
tres anys o fins que es disposi d’una nova ordenança, cada supòsit d’aplicació.
V) Mocions
VI) Declaració Institucional
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