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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  18 de gener de  2017 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

ORDRE DEL DIA 

 

(NOVA VERSIÓ) 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Acords assolits amb la Generalitat de Catalunya. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

2.-  (M1519/5396) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar explicacions 

sobre els termes en què s'ha formalitzat el conveni amb la Generalitat per al tancament definitiu 

de la presó Model, i els terminis i les condicions en què es durà a terme el trasllat dels 700 

presos preventius que actualment acull aquest centre penitenciari. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1519/5376) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar de les 

mesures que té previst prendre el Govern Municipal per tal de regular els usos del barri de Sant 

Antoni i els entorns del Mercat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

4.-  (M1519/5330) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'explicar quina 

planificació té prevista a Parcs i Jardins per aquest any i en concret en relació a: Increment de 

plantilla estructural, contractació de personal per cobrir vacances de la plantilla, 

internalitzacions dels serveis encara externalitzats i quin tipus de control es farà del compliment 

de les empreses encara contractades sobre les condicions laborals dels seus treballadors i 

treballadores. 
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III) Propostes a dictaminar 
 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (CO 2016-07/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per a fer 

efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del 

Consorci, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 

13 de juliol de 2016. PUBLICAR el present acord i el text de l a modificació dels Estatuts en el 

BOP i en la Gaseta Municipal. 

 

6.-  (EM 2016-10/24) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei 

tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi 

vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 

19 d'octubre de 2016. PUBLICAR el present acord i el text de l a modificació dels Estatuts en 

el BOP i en la Gaseta Municipal. FACULTAR indistintament, el President i el Secretari de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)  perquè puguin efectuar tots els tràmits 

adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

7.-  (15PL16354) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament 

turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’us 

turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe tècnicojuridic 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 l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

8.-  (16PL16386) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de la Modificació del Pla General Metropolita 

per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal; 

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; 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

9.-  (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que 

APROVA el 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; que 

AUTORITZA i DISPOSA la despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF 

S0811001G, per fer front a les despeses derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada 

en aquest mateix document del pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 

6.677.152,51 euros, amb el següent desglossament: import net 5.518.307,86 euros; tipus 

impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 1.158.844,65 euros. L’esmentada consignació 

queda supeditada al crèdit que autoritzin els pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 

2017; i que FACULTA en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet 

Sanz Cid, la signatura del  present conveni i dels actes que se'n derivin. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

10.-  (15PL16381) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector S.05 

"Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, 

promogut per Nimoy Connect, SL; REQUERIR el promotor per tal que, en el termini màxim 

d’un any a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia 

de 16.800,00 euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al 

planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de 

modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, i com a requisit previ  per a la publicació d’aquest acord; i NOTIFICAR l’acord 

adoptat als promotors del Pla. 

 

11.-  (16PL16423) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció  dels usos dels nous 

equipaments (7A), i  l’ordenació de les edificacions i volumetries, a l’àmbit del recinte de la 

Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la 

MIA de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els 

ajustos 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 Nou Barris 

 

12.-  (16PL16400) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de l’ús i ordenació de l’equipament 

situat al carrer de la Jota, núms. 72-74 i carrer de Malgrat, núms. 64-66, promogut per 

Inmocabec, CB, 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. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

13.-  (03-2016LL11911) DECLARAR d’especial interès i utilitat les obres promogudes pel Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona al carrer Juan de Sada, 22, Districte de Sants-Montjuïc, 

consistents en Construcció d’un Centre d’Atenció Primària, perquè reporta beneficis objectius a 

la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades 

al punt a1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2015, vigent per l’any 2016, en 

tractar-se d’obres destinades a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària; CONCEDIR el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de l’impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió de la Llicència d’obres amb 

número 03-2016LL11911, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada sobre 

la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la inspecció municipal 

d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per l’interessat; i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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14.-  (02-2016CI29869) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la rehabilitació i 

canvi de fusteries (persianes exteriors) de les façanes de l’edifici antic de l’Escola Sagrada al 

carrer Comte d’Urgell, 262 (exp. 02-2016CI29869) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Privada Escola Vicenciana (NIF G61114690) la 

bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

generat per l’admissió del comunicat immediat d’obres menors tipus II, en data 30 de juny de 

2016 (que suposa una bonificació de tres mil tres-cents dotze euros amb vint-i-dos cèntims), 

atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2014 ja que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre en equipament 

comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 

 

15.-  (02-2015LL61989)  DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma 

interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, tret del sostre inclinat en el 

Departament 8 de la Facultat de Medicina, en un emplaçament de les obres inclòs al catàleg de 

patrimoni amb nivell de protecció individual B, de l’edifici c/Casanova, 141 (exp. 02-

2015LL61989) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a 

Universitat de Barcelona (NIF Q0818001J) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per la concessió de la llicència d’obres 

majors, en data 7 de setembre de 2016 (que suposa una bonificació de setanta mil cent 

cinquanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims), donat que les obres s’ajusten a allò establert en 

l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015 en tant que són promogudes per 

una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents 

 

16.-  (05-2015CD34202) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor electromecànic en l’interior de l’edifici del carrer 

Aribau 259, en  substitució de l’anterior, per tal de connectar totes les plantes amb el vestíbul de 

planta baixa, incloent la planta principal i l’àtic, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2015; CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de carrer Aribau 259, la bonificació del 

90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 

del comunicat diferit de 22 de juny de 2015, tramitat a l’expedient 05-2015CD34202 en relació 

a les obres abans referides, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 

ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 

discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. Essent l’import de la quota 

total de l’ICIO de 770,5 euros, que va ser abonada per la interessada el 17 1de juliol de 2015, 

aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 77,05 euros, motiu pel qual 

correspon retornar la quantitat de 693,45 euros o, en el seu cas, la diferència que pugui 

correspondre retornar en relació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra; 

i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

17.-  (05-2015CD30047) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala de la finca del carrer 

Hurtado número 12, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR al 

Sr. Francisco Vila Caballero, la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal•lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit  tramitat a 

l’expedient 05-2015CD30047, donat que les referides obres s’ajusten a allò establert en l’article 

7è de l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de 

les persones amb discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. Essent la 

quota total de l’impost que ha estat abonada per l’interessat mitjançant l’autoliquidació 

LV201531001751496, la de 178,86 euros, aplicant la bonificació del 90% la quota resultant 
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exigible  és la de de 17,89 euros. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra 

que resulti de la inspecció final de l’obra; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

18.-  (05-2016LL23793) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL23793, consistents en la  

reforma d’un edifici d’habitatge unifamiliar amb canvi d’ús a escola bressol en plantes baixa i 

primera ubicat a la parcel·la del carrer Escoles Pies 48, 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 2016, CONCEDIR a la Fundación Escuela Teresiana, 

entitat identificada amb CIF G85853455, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres, atès que 

aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, 

s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici 

urbanísticament protegit amb nivell “A”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic; essent la quota total de l’impost que ha estat abonada per la interessat mitjançant 

l’autoliquidació LV201632101930189 la de 7.396,73 euros, aplicant la bonificació del 95% la 

quota resultant exigible  és la de de 369,84 euros. APLICAR el mateix tipus de bonificació al 

cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

19.-  (00-2015-0008) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor al local ubicat al carrer Costa Daurada, 12 de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a Agrupació Esportiva Bon 

Pastor 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 7 de novembre de 2016 (exp. 00-2015-

0008), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor; atès que s’ajusta 

a allò establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, ja que el titular de la llicència és una 

entitat sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (7b) i 

acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

esportiu i recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

20.-  (00-2016-0002) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda al local ubicat al carrer Binèfar, 10-14 de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a l'Associació Sant Martí 

Esport 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 11 d’octubre de 2016 (exp. 00-2016-

0002), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda; 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 sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments 

(7b) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

esportiu i recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

21.-  (16PL16438) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Can Batlló- Magòria, 

d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 
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c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/5404) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el govern 

municipal rebi i escolti als veïns de la ronda Universitat. 2) Que el govern redacti en els propers 

3 mesos una diagnosi sobre la qualitat de l'espai públic en aquest tram de ronda. 3) Que el 

govern redacti en base a la diagnosi realitzada i a la participació dels veïns afectats, i en els 3 

mesos següents, un Pla integral de millora d'aquest tram de la ronda, que comporti la millora de 

les condicions d'urbanització i mobilitat, per a obtenir un espai urbà de qualitat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/5397) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a que el Govern presenti, en el termini de sis mesos, un avantprojecte del futur ús de 

l'espai de la Model, per ser debatut en aquesta Comissió. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/5377) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: Realitzar una norma transitòria del Pla General Metropolità que permeti que els 

edificis d'habitatges construïts amb anterioritat al Pla General Metropolità, i amb afectacions 

urbanístiques que no tinguin prevista la seva execució en els següents 15 anys, puguin realitzar 

obres de rehabilitació i condicionament, sense que això sigui objecte d'una major 

indemnització. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1519/5388) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal al desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de bus, 

amb la incorporació de la línia D30 amb recorregut per l'avinguda Diagonal. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

26.-  (M1519/5331) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que els autocars 

discrecionals o de qualsevol tipus tinguin restringit l'accés a la plaça Sant Jaume tal i com el 

tenen la resta de vehicles. 2) Donat que a la plaça d'Antoni Moura, ja hi ha una zona de Zona 

Bus, per tal de poder desencotxar i encotxar als visitants que es desplacen amb autocar amb una 

temporalitat de fins a 10 minuts, és aquesta zona, on els autocars han de parar, prèvia petició a 

B:SM, per tant obligar als autocars discrecionals a fer-la servir per les seves activitats. 3) Si es 

considerés que la zona no és adequada que es faciliti una nova Zona Bus, més propera i 

garantint la total seguretat de les vianants. 4) L'adopció d'aquestes mesures ha d'anar al marge 

de les que en prendrà posteriorment el Pla mobilitat en relació al turisme i la Taula contra la 

contaminació, que entenem faran més restrictiva la mobilitat dels autocars discrecionals. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

27.-  (M1519/5405) Instar al Govern municipal a que dediqui atenció i interès a la propera Inspecció 

municipal de les obres, un cop el promotor hagi efectuar les modificacions exigides pels tècnics 

competents de l'Ajuntament, especialment a la ubicació dels sortidors i dipòsits subterranis, 

comprovant si guarden la distància reglamentària i si la nova configuració de l'espai de la 

parcel·la permet l'entrada i sortida dels vehicles subministradors de combustible sense efectuar 

maniobres, requisits indispensables per poder efectuar l'activitat. 

 

28.-  (M1519/5406) Instar al Govern municipal a que paralitzi immediatament les licitacions i les 

feines relacionades amb el projecte del Tramvia, fins que hi hagi consens polític i social i 

s'hagin analitzat amb el màxim rigor possible, la factibilitat econòmica i social de l'operació, 

incloent-hi experts independents, tot aturant el procés per a la implantació d'una línia ferroviària 

per l'avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i Glòries. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

29.-  (M1519/5398) Que el govern de la ciutat dissenyi i executi un pla de mesures específiques per 

millorar la velocitat dels carrils reservats al bus i al taxi. El pla hauria d'incloure com a mínim 

les mesures següents: - Millora en el traçat dels carrils bus i taxi. - Revisió i optimització de les 

seqüències i prioritats semafòriques. - Mesures de conscienciació i dissuassòries per tal que 

altres tipologies de vehicles no envaeixin el carril. - Optimització de la freqüència i tipologia 

d'autobusos en els trams i horaris més congestionats. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

30.-  (M1519/5378) Que el Govern municipal emprengui les mesures necessàries per tal de reordenar 

i reduir el nombre de parades d'autobús i de busos estacionats a la ronda Universitat per tal de 

descongestionar l'avinguda, així com definir actuacions d'ampliació i millora de les voreres i de 

l'espai per a vianants eliminant, si s'escau, carrils existents per a la circulació de vehicles. 

 

31.-  (M1519/5379) Que el govern municipal emprengui les mesures necessàries per tal d'augmentar 

la freqüència dels autobusos que són utilitzats més intensivament pels grups turístics 

organitzats, amb l'objectiu d'evitar el col·lapse d'aquestes línies i les molèsties derivades als 

usuaris habituals. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/5389) Que el govern municipal doni les explicacions necessàries sobre la tramitació 

administrativa de l'expedient per a la concessió de la llicència d'activitat hotelera de la Torre 

Agbar, que se'ns permeti l'accés a l'expedient de forma immediata en 48 hores, així com que es 

donin les explicacions sobre la tramitació dels projectes de concessió de llicència d'allotjament 

turístic que tenen el certificat d'aprofitament urbanístic i dels que es van paralitzar per la 

moratòria, però que ja havien iniciat la tramitació administrativa municipal. Sol·licitem disposar 

d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

33.-  (M1519/5399) Quants expedients administratius, s'han tramitat o s'estan tramitant, a la ciutat de 

Barcelona, en els dos últims anys, i en quants d'ells s'ha procedit al tancament cautelar? Indicant 

en la resposta el desglossament per districtes. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

34.-  (M1519/5390) Quin és l'estat d'execució de la MPGM al carrer de Joan Sada i el seu entorn, al 

Districte de Sants-Montjuïc, que es va aprovar l'any 2010 i quina és la inversió i calendarització 

prevista? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta 

comissió. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

35.-  (M1519/5332) Sol·licitem conèixer els motius pels quals la Direcció de TMB, i si es pensen 

depurar responsabilitats, continua incomplint sistemàticament les resolucions de la GAIP que 

portarien transparència a les condicions de l'equip directiu d'aquesta empresa pública? 

 

36.-  (M1519/5392) Havent estat realitzat en 15 anys, un estudi d'impacte mediambiental, una 

eliminació d'un equipament esportiu i un projecte executiu modificat i no finalitzat, provocant a 

dia d'avui terraplens, terrenys nus, arbrats abandonats i terrenys amb perill d'erosionar-se, ens 

preguntem quins són els projectes concrets de remodelació de les feixes, per conèixer si 

s'ajustarà als plans anteriors de renaturalització. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

37.-  (M1519/5407) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de febrer de 2016, amb el contingut 

següent: "La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el govern municipal a 

presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor d’Urbanisme de Barcelona en un 

termini de dos mesos com un òrgan de caràcter voluntari i complementari a l’organització 

municipal. Amb facultats informatives, consultives i deliberatives per a millorar els processos 

de participació en matèria urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació per 

tal d’assolir el consens necessari per les propostes de planejament". 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

38.-  (M1519/5400) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i el 

estat d'execució de la proposta M1519/3110, aprovada en la sessió de 20 d'abril de 2016 amb el 

contingut següent: "La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal que, en el termini de tres mesos, elabori i posi en marxa una campanya de divulgació 

i conscienciació sobre la conveniència de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 

enfront de tercers per a circular en bicicleta". 
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Del Grup Municipal PP: 

 

39.-  (M1519/5391) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec M1519/2317, acceptat en la sessió de 20 de gener de 2016, amb el 

contingut següent: "Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació inicial del planejament 

urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella per consolidar el teixit industrial en 

aquella zona de la ciutat, en el període de 6 mesos". 

 

VI) Mocions 


