COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Dia: 17 d'octubre 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.-

(M1519/9890) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria d'obres i
actuacions en infraestructures per explicar les actuacions del Govern municipal dutes a terme en
el present mandat en relació a la tercera fase del col·lector de l'avinguda del Paral·lel, i les obres
de renovació dels extrems de la mateixa via, i les corresponents previsions d'inversió per a l'any
2019 per aquests mateixos conceptes.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte de Ciutat Vella

2.-

(18PL16561) APROVAR provisionalment, 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; 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 l’al·legació presentada 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.
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Districte de Sants-Montjuïc
3.-

(17PL16521) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per ajustar les determinacions
urbanístiques i d'ordenació de la subzona 22AL, a la Zona Franca de 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 l’al·legació presentada 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.
Districe de Sarrià-Sant Gervasi

4.-

(18PL16588) APROVAR provisionalment, 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 la zona d'habitatge de protecció en l'àmbit discontinu situat als
carrers Montevideo 33-35 i Gaspar Cassadó 21X, 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.

5.-

(18PL16528) 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 especial
urbanístic per a la concreció d'usos del Monestir de Valldonzella, promogut pel Real
Monasterio de Santa María de Valldonzella, atesa la petició formulada pel promotor a fi
d’introduir esmenes en el document, i tot això d’acord amb l’informe de 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.
Districte de Nou Barris

6.-

(18PL16586) 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 esportiu CEM
Guineueta, al barri de La Guineueta, d’iniciativa municipal.
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Districte de Sant Andreu
7.-

(18PL16577) 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 nou mercat de Sant
Andreu, situat a la plaça Mercadal, Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal.
Districte de Sant Martí

8.-

(18SD0170 CO) APROVAR el Conveni de delegació per la Generalitat de Catalunya a
l’Ajuntament de Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port Olímpic de
Barcelona; ACCEPTAR aquesta delegació d’acord amb les condicions de l’esmentat conveni,
condicionada al corresponent acord per part del Govern de la Generalitat de Catalunya;
FACULTAR la quarta tinenta d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la
de tots aquells documents que se’n puguin derivar.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

9.-

(02-2017CD40710) ACORDAR la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres de
renovació d’instal·lacions i treballs de sanejament en soterrani de l’edifici conegut com Casa
Dolors Calm, situat a la rambla de Catalunya 54, emparades per l’admissió del Comunicat
d’Obres 02-2017CD40710 en data de 19 de març de 2018; CONCEDIR a la societat FlorezMina SA (A-59.981.696) la bonificació del 50% 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’una
obra en edifici catalogat d’interès local inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell
de protecció B segons la Llei 9/1993); NOTIFICAR a l’interessat; i DONAR-NE trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

10.-

(02-2017LL25162) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de remodelació de les plantes 3ª i 4ª del Pavelló 12 (Sup. Construïda 908,79 m²), i la planta 2ª
del pavelló 10 (Sup. Construïda 81,56 m²), de l'Hospital Clínic de Barcelona, carrer Villarroel,
170, amb afectació estructural i de façanes, per la concessió de la llicència d’obres atorgada el 7
de febrer de 2018 (02-2017LL25162) atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal
d’acord amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017; CONCEDIR a l’Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona (Q0802070C) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a
allò establert en l’article 7 de l’esmentada Ordenança Fiscal, atès que es tracta d’una obra
d’interès i utilitat municipal, destinada a equipament comunitari, executada en terreny qualificat
com equipament i promoguda per una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a
L’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

11.-

(02-2017LL16713) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de condicionament de les plantes PS, PB i P2 de la Casa Batllò, ubicada en l’adreça del passeig
de Gràcia 43, així como d’altres dependències de la resta de plantes, per tal d’adequar l’edifici
al nou recorregut de la visita cultural, tenint en compte que hi haurà afectació estructural,
realitzades com a conseqüència de la concessió de la llicència d’obres atorgada el 22 de
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novembre de 2017 (02-2017LL16713) atès que es tracta d’una obra executada en un edifici
catalogat com a monument d’interès nacional (nivell de protecció A); i, d’acord amb l’article 7
de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, CONCEDIR a la societat Casa Batllò SLU (B62.401.534) la bonificació del 95% sobre la quota de la liquidació de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada i, finalment, NOTIFICAR a l’interessat i
DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
12.-

(02-2017LL41986) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de reforma interior i rehabilitació del local situat a planta quarta per l’emplaçament de
l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris (sup. d’actuació 1.295,00 m2) i
adequació de l’accés de planta baixa, escala i nucli d’ascensors (sup. d’actuació 134,00 m2),
superfície total d’actuació 1.429,00 m2 construïts, de la finca situada a l’adreça de la Gran Via
de les Corts Catalanes 587 – 589, per a les quals es va concedir la llicència d’obres atorgada el
19 de desembre de 2017 (02-2017LL41986); CONCEDIR al Servei Català de la Salut
(S5800006H) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions
i obres generada amb les obres de referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7
de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1, atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal,
destinada a equipament comunitari, executada en terreny qualificat com equipament i
promoguda per una entitat de caràcter públic; i DONAR-NE trasllat a L’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.

13.-

(02-2018CD19089) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres
de reforma interior en locals consistents en la remodelació dels espais de radioteràpia i búnker
accelerador lineal de 6 mv, ubicats al pavelló 9 i interpavelló 7-9, planta 0, realitzades a l’edifici
situat al l’adreça del Carrer Villarroel 170, emparades per l’admissió del Comunicat d’Obres
02-2018CD19089 en data de 15 de maig de 2018; CONCEDIR a l’Hospital Clínic de Barcelona
(Q-0802070-C) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada en relació a 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.

14.-

(H124-2017-0003/04-2017-LL50163) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal el
projecte de conservació i manteniment de l’actual sistema d’il·luminació exterior del parc
ubicat al recinte de la Maternitat per mitjà de la substitució de bàculs i lluminàries exteriors,
autoritzat mitjançant la llicència 04-2017LL50163 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-2017-3-24-02060469, essent
la quota íntegra de 8.703,45 euros, i aplicant la bonificació del 70% (6.092,41 euros), la quota
líquida exigible és de 2.611,04 euros, la qual ha estat pagada el dia 1 de febrer de 2018; donat
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant 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.-

(05-2017LL64982) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
realitzades a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2017LL64982, consistents en la
rehabilitació de la coberta, de tres façanes (sud, est o oest), i de les jardineres del mur
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d’alineació de l’edifici d’habitatge inclòs en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic, amb nivell
de protecció individual “C”, ubicat a la carretera de les Aigües 149, 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 2018. CONCEDIR al Sr. Pere Carreras de
Nadal, la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
meritat per la realització de les esmentades obres atès que, segons es desprèn dels antecedents
que obren en aquesta Administració, aquestes obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de
l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “C”,
segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota total de l’ICIO
de 2.987,55 euros, resultant exigible un cop aplicada la bonificació del 35% la quota de
1.941,91 euros, la qual consta ja ha estat abonada per l’interessat; APLICAR el mateix tipus de
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR-NE
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
16.-

(10-2018CD33395) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma de
l’immoble ubicat al carrer Villena 1*11, titularitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que
han estat objecte del comunicat diferit 10-2018CD33395; CONCEDIR a la UPF la bonificació
del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les
obres referides; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en
sòl qualificat d’equipaments i per a realitzar obres en un equipament destinat a la docència que
s’inclou dins dels esmentats a l’article 212 de les NUPGM. DONAR trasllat del present acord a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

17.-

(10-2013LL44125 i 10-2013LL44126) DECLARAR d'especial interès públic i utilitat
municipal les obres per rehabilitació d'habitatges socials, consistents en reparació de murs i
sostres del soterrani i planta baixa, autoritzades per les llicències municipals 10-2013LL44125 i
10-2013LL44126, que van ser respectivament realitzades als immobles ubicats al carrer Huelva
72*74 Dreta i al Huelva 63*65 Esquerra; CONCEDIR a I'Agència d'Habitatge de Catalunya la
bonificació del 90% sobre la quota de I'Impost de Construccions, lnstal·lacions i Obres que es
va fer efectiu en relació a les obres esmentades; donat que resulta procedent d'acord amb allò
que estableix l'article 7è de l'Ordenança Fiscal2.1., en tant que les obres van adreçades al
compliment del Pla d'habitatge de Barcelona 2008 -2016 i es realitzen per un organisme públic
en un immoble d'habitatges socials; i DONAR trasllat d'aquest acord a l'Institut Municipal
d'Hisenda als efectes pertinents.

18.-

(20180334) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a l’any
2018 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de
Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031, ratificant els Acords adoptats als
òrgans de govern de l’ATM que s’especifiquen a l’informe de la Gerència Adjunta de Mobilitat
i Infraestructures de 28 de setembre de 2018; AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa per un import de 45.198.159,36 euros a favor de l’Autoritat del Transport Metropolità –
Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de
Barcelona, amb NIF P5890049I, corresponent a l’import restant de l’aportació de l’Ajuntament
de Barcelona a l’ATM de 157.586.988,29 euros, pel finançament del servei de transport públic
per a l’any 2018, d’acord amb aquest conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031;
FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura del conveni; NOTIFICAR el
present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni
aprovat de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment
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administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Districte de Sant Martí
19.-

(18 SD 0176 PO) APROVAR inicialment, el Projecte executiu del dipòsit de regulació d’aigües
pluvials de rambla Prim, d’iniciativa municipal promogut per Barcelona Cicle de l’Aigua, SA;
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B), de 18 de desembre de
2017, i amb l’informe d’Auditoria, d'1 de juliol de 2018, que figuren a l’expedient administratiu
i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb pressupost de 43.965.775,82 euros, el 21%
de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya. SOTMETRE’L a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils,
a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències
interessades en aquest procediment.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

20.-

(M1519/9891) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el Govern,
inclogui en els objectius del concurs anunciat per a consolidar el Parc dels Tres Turons, l'estudi
d'alternatives que permetin, avaluïn i proposin fer compatible el Parc amb el màxim
d'habitatges existents, per tal d'assolir el model de Parc Mixt que el nostre Grup impulsà en
l'anterior mandat.
Del Grup Municipal Cs:

21.-

(M1519/9822) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern presenti
en un termini màxim de tres mesos un pla d'actuació amb accions concretes per millorar la
qualitat del servei d'autobusos de transport públic. Aquest pla ha d'analitzar com a mínim les
problemàtiques següents: - Les reclamacions de les entitats veïnals i dels usuaris en general. Les freqüències de pas reals de les diferents línies. - La saturació de passatgers en determinades
línies. - L'anàlisi de la velocitat comercial dels autobusos i dels temps de trajecte en diverses
franges horàries. - Les necessitats de mobilitat interna a nivell de barri. A partir de l'anàlisi
detallat es presentarà un pla de mesures de millora per: - Adequar els recorreguts de les línies
conflictives. - Incrementar les freqüències de pas en els casos en que sigui insuficient. Reorganitzar l'espai en calçada per millorar la mobilitat quan es produeixen conflictes entres els
diferents tipus de transport. - Incrementar la velocitat mitja dels autobusos i disminuir els temps
de recorregut. - Reforçar la xarxa d'autobusos de barri en els trajectes no coberts per la xarxa
general.
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Del Grup Municipal ERC:
22.-

(M1519/9867) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern
municipal a convocar un concurs d'idees pel Mercat d'Horta a nivell d'avantprojecte, amb les
premisses de posar en valor l'edifici, conservar-ne les parts protegides pel nou Pla Especial de
Protecció del Patrimoni i d'encabir les necessitats dels paradistes.
Del Grup Municipal PSC:

23.-

(M1519/9887) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Instar el govern a
desenvolupar els treballs tècnics pertinents, de la mà de l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat i aprofitant les imminents obres de renovació del paviment, per dissenyar un
itinerari de vianants accessible alternatiu a la façana al passeig Joan de Borbó i al carrer Xuclà
que faci efectiu el dret a l'accessibilitat mantenint la ubicació històrica de les terrasses dels bars
i restaurants (article 11.3 de l'Ordenança de terrasses) i la seva dimensió actual. 2.- Mantenir la
dimensió de les terrasses de les places Santa Maria, Jacint Reventós i Ramon Berenguer, on el
percentatge ocupat per terrasses durant 2017 era del 7,06%, 11,25% i 1,81%, respectivament, i
procedir a la renovació automàtica de les llicències afectades (article 49.1) en les mateixes
condicions d'ocupació que les anteriors (disposició transitòria quarta).
Del Grup Municipal PP:

24.-

(M1519/9881) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern
municipal a 1. Desenvolupar els treballs tècnics pertinents, de la mà de l'Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat i aprofitant les imminents obres de renovació del paviment, per
dissenyar un itinerari de vianants accessible alternatiu a la façana al pg. Joan de Borbó i al
carrer Xuclà que faci efectiu el dret a l'accessibilitat mantenint la ubicació actual i històrica de
les terrasses dels bars i restaurants (article 11.3 de l'Ordenança de terrasses). 2. Mantenir la
dimensió dels terrasses de les places Santa Maria, Jacint Reventós i Ramon Berenguer, on el
percentatge ocupat per terrasses durant 2017 era del 7,06% 11,25% i 1,81%, respectivament, i
procedir a la renovació automàtica de les llicències afectades (article 49.1) en les mateixes
condicions d'ocupació que les anteriors (disposició transitòria quarta).
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

25.-

(M1519/9892) Que el govern de la ciutat faci el que estigui al seu abast per a aturar la
degradació de la Casa Tosquella, Bé cultural d'interès nacional, inclòs si s'escau, la seva
adquisició i posterior rehabilitació per a destinar-lo a equipament públic del barri del Putxet.

26.-

(M1519/9893) Que el govern de la ciutat creï de forma immediata una Comissió de Treball
estable amb els veïns afectats per definir les solucions per a la Millora i Humanització de la
ronda Universitat entre plaça Catalunya i la plaça Universitat.
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Del Grup Municipal Cs:
27.-

(M1519/9823) Al Govern municipal, que promogui, dins de les campanyes de rehabilitació
promogudes pel Consorci de l'Habitatge, una línia d'ajudes destinades a la millora dels sistemes
de protecció i seguretat de les vivendes particulars, per protegir a les persones enfront dels
intents d'ocupació de la seva vivenda habitual.

28.-

(M1519/9824) Que el govern estableixi una sèrie d'actuacions prèvies a la prohibició permanent
de circulació de vehicles sense etiqueta de la DGT prevista per a l'1 de gener de 2020 i que
garanteixin que la mesura s'aplica amb el mínim perjudici social econòmic. Concretament les
actuacions prèvies han d'incloure com a mínim: 1- Que es doni audiència a tots els col·lectius
econòmics i socials afectats per la prohibició de circulació de vehicles. 2.- Que s'avaluï
l'impacte social i econòmic de la mesura. 3.- Que s'estableixin les mesures complementàries
necessàries per minimitzar l'impacte econòmic i social de la mesura.
Del Grup Municipal ERC:

29.-

(M1519/9868) Que el Govern municipal implementi les infraestructures necessàries per tal
d'evitar que en episodis d'aiguats, els barris del Raval, Sant Antoni i el Poble Sec tornin a patir
grans desperfectes i a la vegada s'obri una línia d'ajuts a les persones afectades.

30.-

(M1519/9869) Que el Govern municipal executi l'enderroc de les cases del camí de la Cadena
tal i com indica el planejament previst a Can Batlló per tal d'evitar l'ocupació de cases amb
problemes estructurals i de salubritat que poden suposar un perill per la salut dels residents, per
tant proliferació d'infrahabitatges.
Del Grup Municipal PSC:

31.-

(M1519/9888) Que l'Ajuntament actuï urgentment per tal d'evitar l'arribada de l'escorrentiu de
la falda de Montjuïc al Raval, mitjançant les següents accions urgents: - Eliminació dels
materials erosionables de les zones enjardinades de la plaça de Josep Maria Folch i Torres i
substitució per cobertes filtrants fixes que compleixin la funcionalitat. - Construcció d'un muret
provisional a la ronda de Sant Pau a l'alçada de la plaça Folch i Torres, que intercepti
l'escorrentiu i el desviï cap als col·lectors de la ronda de Sant Pau, per tal de conduir-lo cap a
l'avinguda Paral·lel.

32.-

(M1519/9889) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1.- Que el Govern municipal impulsi els canvis de planejament urbanístic necessaris per
tal que: - Es qualifiqui el solar on el Govern municipal tenia intenció d'ubicar l'Institut d'Horta,
ubicat a l'avinguda Estatut de Catalunya 15 (delimitat pels carrers Jorge Manrique - Cardenal
Vidal i Barraquer - avinguda de l'Estatut de Catalunya), actualment qualificat com a parc urbà
equipat (clau 6/e), com a habitatge dotacional amb una reserva d'equipament als baixos (7hd),
per tal d'ubicar-hi els 125 habitatges dotacionals previstos i la biblioteca en planta baixa. - Es
compensi l'esmentat sòl qualificat com a parc urbà, en una parcel·la de l'avinguda Vidal i
Barraquer 37 (solar limitat per avinguda Cardenal Vidal i Barraquer - Can Travi - Berruguete),
actualment qualificada com a equipament, tal i com ja tenia previst el Govern. - Es qualifiqui el
solar de l'avinguda Vidal i Barraquer 37-43, actualment qualificat com a habitatge dotacional
amb reserva d'equipament públic a la planta baixa, com a equipaments comunitaris i dotacions
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de nova creació de caràcter local (clau 7b), per tal d'ubicar-hi el CAP del barri. - Es cerqui, de la
mà del Consorci d'Educació i comptant amb el consens veïnal, una ubicació alternativa per a
l'Institut d'Horta a la zona de la Clota. 2.- Que el Govern municipal no aturi la tramitació de la
resta de solars inclosos en la Modificació del Pla General Metropolità aprovada
provisionalment pel Plenari del Consell Municipal del mes de desembre de 2016, per tal que els
habitatges dotacionals que hi són contemplats siguin una realitat quant abans.
Del Grup Municipal PP:
33.-

(M1519/9882) Que el Govern municipal ens informi de quines actuacions té previstes executar
durant aquest mandat al col·lector de Vila i Vilà i xarxa de clavegueram per tal de donar solució
a les inundacions que afecten als barris del Poble Sec i el Raval, així com que s'elabori una
auditoria tècnica per determinar les causes i el cost de les inundacions dels últims dies.
Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió amb
detall del calendari i actuacions previstes.
d) Preguntes
Del Grup Municipal PP:

34.-

(M1519/9883) Quins permisos s'han demanat per a la instal·lació de carpes, mobiliari i altres
elements amb consignes independentistes que ocupen part de l'espai públic de la plaça Sant
Jaume i altres indrets de la ciutat, des del passat dia 1 de setembre fins a la data actual, quins
permisos s'han concedit, a qui, en quina data, per a quin espai, termini de temps, horari,
superfície i quines han estat les taxes cobrades i data de pagament en cadascun dels casos?
Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió.
Del Grup Municipal CUP:

35.-

(M1519/9876) El nombre d'habitatge de promoció privada que durant la legislatura s'han acollit
a algun règim de protecció oficial, per tal de comprovar l'evolució del mercat i de l'impacte de
l'aplicació de la MPGM que obligarà a reservar el 30% de totes les noves promocions de pisos o
gran rehabilitacions a habitatge protegit. Quin percentatge han representat amb el total de
promoció privada.

36.-

(M1519/9877) Quins criteris tècnics s'han fet servir per a concedir ampliació de l'ocupació de
l'espai públic que redueix considerablement el pas de vianants. Quins tipus d'acord s'ha arribat
amb l'Associació de Restaurants Palau de Mar i el Port de Barcelona per atorgar aquestes
llicències i per quant temps. Quina part de l'espai ara ocupat per les terrasses és zona del Port de
Barcelona.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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